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 من هو أحمد عبد اهللا رزة؟أوال 

  

لیلة في فراشه فجأة توفي  . والناشط السیاسي أستاذ العلوم السیاسیةهو 
یوم الذكرى التاسعة والثالثین للهزیمة العسكریة  . ٢٠٠٦ یونیو الخامس من

من األسئلة جیله واألجیال التالیة عدید أمام  التي حاقت بمصر وفتحت
توقف منظم القلب الكهربائي . كامال بعدإجابتها  نتجاوزالمصیریة التي لم 

كانت !  الذي زرعه قبلها بعدة أعوام وكان قد تلكأ قلیال في تجدید بطاریته
متوسطات ب . عاما فقط ٥٦عاش أحمد عبد اهللا !  نهایة سخیفة طائشة

   . هو عمر قصیر أعمار هذه األیام في مصر

 ما معروفا كزعیم وخطیب للطلبة فيلَ عَ  ،خیال جیله" عبد اهللا رزه حمدأ"مأل 
  :١٩٧٣و ١٩٧٢عامي  "الوطنیة" تفاضتهمأن

  وبهاء وجمیعي وزین" أحمد"  أنا شُوفت شباب الجامعة الزین

جلترا أن العلوم السیاسیة فيدكتوراة  بعثته الدراسیة لنیل من" احمد"بعد عودة 
 أن ماعي المتواصل وانتاجه العلمي الرفیع؛ إالنشاطه السیاسي واالجتورغم 

 الدوائر األكادیمیة تقتصر علىو  رویدا رویدا تخفت دائرة الضوء أخذت

                                                             
 للشاعر أحمد فؤاد نجم، وألحان وغناء الشیخ إمام" انا رحت القلعة وشوفت یاسین"أغنیة /قصیدة  
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لمع كومیض عابر في  ،ولمرات، نادرة.  المحیطین به واألقربینو  السیاسیة
هذه  شدت . التلفزیون المصري وقناة الجزیرة قلیلة العدد مع حوارات

 دقیق ألكادیمي مرموق ومتابع مصري وعربي أوسع هورجم تباهأن الحوارات
 وصاحب رأي ،لمجریات األمور في بلده والمنطقة والعالم واسع االطالع

 وبراعة وقادر على شرح فكرته ببساطة واإللغاز،یخلو من الرطانة  مستقل
أبدا منصب في  "أحمد"لم یتقلد  . الجمهور العامإلى  وتوصیلها بیُسر

أو  ز أبحاثها وال هیئاتها السیاسیةلمصریة وال مراكجامعات الدولة ا
تكسب أحمد   .؛ حتى ماتوال صحفها القومیة وال المتخصصة الدبلوماسیة

 من عمله استاذا زائرا لبعض الوقت ومشاركا في مشاریع بحثیة بجامعات
حیاة كریمة  یحیا به أن دخال استطاع أجنبیة عدیدة وفرت لهمحلیة و  ومراكز
  .  سفه استهالك وال تقتیر دون ؛بسیطة

الستین  تجاوزأو  قارب قدعاصر معه هذه األحداث أو  الكثیر ممن شارك
بینما األجیال الفتیة   .من العمر، هذا إذا كان من األصل على قید الحیاة

بالشأن العام خصوصا  لمهتم منهما أن أو ؛ربما ال یعرف معظمها االسم
 عن قرب لیتعرف على فرصة لقاءر له لم تتوف، "٢٠١١ینایر  ٢٥ثورة "بعد 

  .هذه الشخصیة ذات الجاذبیة الفریدة

للقارئ كإنسان " أحمد عبد اهللا رزة" محاولة تقدیم هو هذا الكتاببه  یبدأما 
تمیِّز صاحب مواهب خاصة وقناعات خاصة ألزم نفسه بها ودفع  ُ مصري م

موته  أن ورغم اإلنكار واالجحاف الذي لحق به في حیاته إال.  ضریبتها
.  له جائزة لم یحصل علیها إال من نال االعتراف والتقدیر العام وفر
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والذي كان مشرفا على  الدكتور روجر اوینشخصیة مرموقة مثل ف
كشف  تشبه هذه المحاضرة التذكاریة الرائعة التيیقدم ، رسالته لنیل الدكتوراه

جامعة بألولى لوفاته الذكرى السنویة احیاة أحد تالمیذه النابهین في لحساب 
ألفكار المتضمنة في معا أیها القارئ العزیز أهم ااآلن  نستعرض.  القاهرة

  :هذه المحاضرة

حیاة وأعمال صدیقنا العزیز الطیب احمد  -ونكرِّم  -نجتمع معا لنتذكر 
نَّة  عبد اهللا ُ وموته قبل األوان، ولنتحدث سویا عن الطریقة التي نؤسس بها س

 .ویة بجامعة القاهرة في ذكراهمحاضرة سن إلقاء

في هذه اللحظة تقبع ذكراه في قلوب أولئك الذین أحبوه وقلوب العدید من 
اسات ر من خالل مركز الجیل للد دعمهم بمساعداتهالشباب الذین 

 .  االجتماعیة والشبابیة

ولكنه سوف یكون من الرائع أیضا لو استطعنا تأسیس شیئا ما أكثر 
قلب : من اجله عبد اهللاذكِّر الناس بما ناضل احمد ، شيء ما یُ استدامة

مصر الدافئ، احساسه بمجتمعه، مسئولیته االجتماعیة، افتخاره ببالده، 
وفوق كل شيء، رغبته في إیجاد سبل قناعته بالموهبة المتوسطة وعدم 

ة  حتمَل ُ   .شعبهلتوفر كل الفرص الم

                                                             
  استاذ تاریخ الشرق األوسط بجامعة هارفارد حالیا: روجر أوین.  
  المرحومة ناریمان عبداهللا(مركز محلي ما زال مستمرا حتى اآلن، أنشأه الدكتور احمد عبد اهللا وأخته (

بحي عین الصیرة بالقاهرة بموارد محلیة في أوائل التسعینات، اهتم نشاطه بالطفولة العاملة ومساعدة 
 .ثین الشباب في العلوم السیاسیة واالجتماعیةالباح
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ما من األوقات عام ألول مرة في أكسفورد في وقت  عبد اهللالتقیت بأحمد 
الطالب العرب في تلك  شباب جاء لي كما كان یفعل العدید من.  ١٩٧٤

األیام بحثا عن مساعدتي لدخول احد الجامعات البریطانیة، وكنت بالطبع 
أسعد بمد ید العون لهم وكانت سعادتي هائلة عندما قبلوه في جامعة 

 .كمبردج

تخمنه زعیما طالبیا،  أن لمیسوراتذكر شابا طویال مبتسما ذا كاریزما من ا 
ویمتلك ناصیة الكالم في مناقشاته مع وزراء  همیقف على رأس مظاهرات
ور السادات، رغم أزیائهم الرسمیة الفاخرة أن وكبار مسئولي الرئیس

 . ومالمحهم المتجهمة الغلیظة

مزاج  -تتذكروا  أن كما یجب علیكم كلكم هنا - اتذكر ایضا  أن واستطیع
، سنة المظاهرات واالضرابات “الضباب”عام : ام في القاهرةاألی تلك

شخصیا شاهدت ما كان  نيأن اقول أن یجب أیضا،.  واالعتصامات التالیة
من خالل  ١٩٧٣و ١٩٦٨یدور في جامعات مصر من أحداث بین عامي 

 اكثرعدسة الحركة الطالبیة العالمیة في تلك السنوات، في باریس، وبشكل 
جامعة  منبدأت بالمظاهرات المناهضة لحرب فیتنام في امریكا التي 

ویسكونسن بمادیسون، وفیما بعد بشكل اكثر درامیة في والیة كنت ومن ثم 
اكسفورد عندما كنت اعمل  بما فیهافي العدید من الجامعات البریطانیة 

تلك المظاهرات التي كانت كما كان األمر دائما  -عندئذ بالتدریس هناك 
الطابع وتمتزج بها بشكل اكثر خصوصیة القضایا  مظاهرات وطنیة

 .الطالبیة
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مدرس شاب مثلي رغم ترحیبه من عدة أوجه بهذه  أن القولأیضا كما یجب 
هذه األحداث قد فرضت مشكلة خاصة ترتبط بالمدى الذي  أن األحداث إال

تمضي إلیه والءاتنا المؤسسیة والسیاسیة؛ محاولة دعم الطالب كلما أمكن 
ن األمر یصبح حرجا مع بعض التكتیكات التي یتبعها الطالب مما ذلك ولك

یجعلنا نقف على حذر من بعض محاوالتهم إلشراكنا فیها بطریقة تجعلنا 
في  هذاقال احمد عبداهللا شیئا عن .  أسرى أجندتهم بدال من أجندتنا نحن

كتابه عن الحركة الطالبیة المصریة في تلك األزمان، ولكن من غیر 
 مع فرادتجده یحاكم سلوك كلیته بمعاییر الموقف الذي اتخذه األ أن المدهش

 .الجامعة إدارةضد أو 

جلترا وفي القاهرة أن أخذت معرفتي بأحمد عبداهللا تتوطد بمرور السنین، في
كان دائما معاونا بشكل مدهش، .  وفیما بعد خالل زیاراته المنتظمة ألمریكا

لذي نظمته جامعة هارفارد والجامعة لم یكن اكثر عونا منه في المؤتمر ا
، حیث حاولنا من خالله االتصال ١٩٩٣األمریكیة بالقاهرة أوائل عام 

بالقاهرة لتشجیعهم على استخدام  أخرى بطلبة مصریین من جامعات 
هیكلة أبحاثهم في الجوانب المتنوعة  إلعادةأسالیب العلم االجتماعي 

لتي قد تستطیع من خاللها للمجتمع المدني المصري ولتخطیط السبل ا
ومراجعها  مكتبات جامعة القاهرةالجامعات األمریكیة المساعدة في تعظیم 

ل احمد بشكل.  متعددةاجنبیة بلغات العجاف  ومصادرها ّ بآخر أو  تحم
ه في بیته أن كل واحد من الحضور قد شعر أن مسئولیة ذلك كله، حتى

العربیة إلى  من االنجلیزیةومكانه، وغیَّر اللغة المستخدمة في المؤتمر 
فن  وتصرف من جمیع النواحي بطریقة ودودة وكفء كمحترف متمكن في

 .تحریره للمجموعة النهائیة ألوراق المؤتمرإلى  إضافة -المراسم  إدارة
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كنسمة هواء  -یدخل الغرفة : أیضا كان احمد كما هو متوقع دائما هو نفسه
زى عمیق عن وطنه، ونكات یمنحك روایات مرحة صادمة ذات مغ ،منعشة

للحیاة الحزبیة المتعددة  وایات متفائلة بعد العودة الظاهریةر  -وكل شيء 
 .في الثمانینات، ثم أخذ یكسوها التشاءوم بشكل متزاید طوال التسعینات

لمنشورات  أحمد عبد اهللا قصیر كتبهفي تقریر الكثیر من ذلك جیدا ترى 
سوف  كانت التيات البرلمانیة نتخابیتعلق باال ١٩٩٥جامعة امستردام في 

ُ  واضعا عنوانه – تنعقد سنتها ات نتخاباال”: زةمیِّ بطریقته التحریضیة الم
ثالث أسئلة “  ات؟ وأي برلمان؟ وأي مصر؟انتخاب اي: البرلمانیة في مصر

 .محوریة تظل متصلة بیومنا الحاضر كما كانت وقتها

ات نتخابلیقوله حول اال من الخیر ااحمد لم یحمل كثیر  أن وال نستغرب
اق من : "اتنتخاباال".  الطریقة التي تمت بهاأو  نفسها ّ تحمل مظهر بر

ورغم ذلك استخدم .  حیث النوایا ولكنها إهانة واضحة لذكاء الناخبین
االحصاءات المؤكِّدة التي استطاع الوصول إلیها إلظهار االنخفاض المعتاد 

داث الملفقة بهذا الشكل الواضح للمشاركة الجماهیریة في مثل هذه األح
ظهار الحقیقة المترتبة على  ٕ والتي تصبح غیر ذات معنى المرة بعد المرة، وا

ولنعط .  ذلك بأن نظام الحكم بات یعتمد على قاعدة شعبیة آخذة في التآكل
 :لكامل هذه االجراءات الالذعةمجرد مثال واحد من عدید من استخالصاته 

مناسبة للنفاق والحصول على إلى  مانیةات البرلنتخابتحولت اال”
المزایا الخاصة اكثر من كونھا عملیة جادة لصناعة القرار 

ات عملیة مقاصة، بیع وشراء نتخابولذلك أصبحت اال.  السیاسي
لم تكن من خالل  أن ألصوات الناخبین من خالل أسلوب المقایضة

 .“الدفع المباشر عدا ونقدا
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ان یراه أحمد، في عقول معظم المواطنین كما ك "البرلمان"أصبح  ولهذا
وكما كتب، لذلك ال .  المصریین لیس أكثر وال أقل من آلیة لتقدیم الخدمات

سلطة یحتاجونها لحمایة المصالح االجتماعیة والوطنیة ”یراه المصریون 
الحاكمة التي تستخدم النخبة ویصبح ذلك حقیقیا ایضا مع .  “العریضة
الشئون التشریعیة وال تراه هیئة  دارةیروقراطي إلكمجرد مكتب ب”البرلمان 

 .“مستقلة لصنع القوانین

 : مصر؟“ أي”وفي األخیر، 

مصر تقف في مفترق طرق بین الدیموقراطیة  أن یرى احمد عبد اهللا
ي في نتخابنصلح النظام اال أن لذلك ال یوجد بدیل سوى.  والدیكتاتوریة

.  نصلح دور البرلمان وأداءهجانبه القانوني وفي جانب الممارسة وأن 
عندها فقط سوف تصبح مصر قادرة على مواجهة التحدیات األربع الكبرى 

الحقائق الجدیدة لعالم ما بعد الحرب الباردة، والمشاكل : التي تواجهها
اإلقلیمیة، والمشاكل الداخلیة والتحدي الرابع الذي یفرضه وجود جیل أصغر 

ثالث األولى، جیل كما یمضي احمد من الشباب كان ضحیة للتحدیات ال
یواجه مصاعب تكاد تفوق إمكانیاته وعوائق تقف في طریق ”في تأكیده 

جیل فقد اإلیمان بكل شيء، وبالتالي .  “تعلیمه وتوظیفه وسكنه وزواجه
أولئك الذین أصبحوا غیر مبالین بكل أوجه ”إلى  هذا الجیل أفرادینقسم 

الذین یحاولون  وأولئكإلدمان المخدرات  الحیاة، وأولئك الذین سقطوا فریسة
 .“الهروب بالهجرة بدنیا خارج المكان
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 ختامهولكن االصیل عنده ایضا هو .  عرف احمد كل هذه المصاعب
 أن ١٩٩٥كتب أحمد في مقالته عام .  “أمل”ضرورة وجود إلى  باإلشارة

األمل هو الوقود الضروري لالستمرار في التقدم لألمام وتحمُّل كل ”
 .“مصاعب التغییرات المستقبلیة

 .وعرف احمد ایضا الكثیر عن الیأس - عرف أحمد عنه الكثیر : األمل

نما .  ١٩٥٠ولد عام .  تنظر في تاریخ حیاته أن علیك فقط ،حتى تبدأ
الناصریة حول قدرة “ ألوج”ه فترة التفاؤل العظیم أن وترعرع خالل ما اعتقد

للتدخل األجنبي وان تقود العالم  تضع نهایة أن مصر على التطور، وعلى
 .عصر جدید أفضلإلى  العربي

ة هذا  انتفع احمد ایضا من االنفجار التعلیمي الضخم، وقد سجل شدّ
 :“الحركة الطالبیة والسیاسات الوطنیة في مصر”االنفجار في كتابه حول 

 زیادة ضخمة في التمویل   
  یة نمو ضخم في عدد الطالب المقیدین في الجامعات المصر

إلى  ١٩٥٢الف طالب في  ٥٤التي زاد عددها، لینمو من 
إلى  ویصل تقریبا) ١٩٦٥/١٩٦٦(ألف طالب وطالبة  ١٣٠
 ،  ٢/١٩٧٣ألف طالب حول عامي  ٢٠٠

  ١٩٦٢مع مجانیة التعلیم الجامعي في 

ولكن ذلك كله لم یكن دون مشاكله الضخمة كما نعرف وكما الحظ هو في 
ألطفال الطبقة الوسطى المصریة األفضل تمنح میزة منهجیة  أن :كتابه
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تعلیما، بمكتبات وقاعات محاضرات شدیدة الزحام، وحملة شهادات جامعیة 
 .بمعرفة قلیلة عن تاریخ بلدهم وهكذا

 .هو كان یعرف ذلك أخرى مرة 

تحویل (وأعقب ذلك سنوات السادات، نهایة التجربة الناصریة، االنفتاح 
الرادیكالي، وكل ما  سالماإل، عودة )اللیبرالیةوانفتاح االقتصاد المصري نحو 

لة وهذا ما  زلزِ ُ ترتب على ذلك بالنسبة للنشطاء، كانت أمور تدفع للحركة وم
مصر وعدم السماح له إلى  العودة -والجرح األعمق .  حدث معه

أو  مواهبه السیاسیة سواء في الجامعةأو  باالستفادة من شهادته الجامعیة
توقَعا عن حق كان  الحیاة العامة كما ُ وكونه رجل .  قدرته على تحقیق ذلكم

مفعم باآلمال العظام، یحمل رغبة عظیمة في النفع العام، وتقدیم خدمات 
فالبد وأن ذلك قد سبب له ألما  -جلیلة، رجل ذو كبریاء وكرامة عظیمة 

 . یعرفوه فعال أن ا ومن المحتمل معظم الحضور هناأن اكثر مما استطیع

لم یكن ألم أحمد عبداهللا مجرد ألم شخصي، بل ألم تشارك فیه مع واألهم، 
رموا من أي فرصة الزدهار طاقاتهم  كل هؤالء اآلخرین في مصر الذین حُ

یحدث هذا عندما تكون  -ومواهبهم العقلیة ومهاراتهم السیاسیة الكامنة 
مصر مثلها مثل كل البلدان ذات الطموحات المماثلة في حاجة بالضبط 

النوعیة من البشر مثل أحمد عبداهللا حتى تبلغ المكانة التي تقترب بها لهذه 
 .من تحقیق إمكانیاتها وقدراتها كامال

احمد عبداهللا مثل كثیرین في قدره، أشبه بما أصبح  وهكذا، وبطریقة ما
جانب كل المعوقات الهائلة إلى  ، ببعض الممیزات،“هامشیا”یكون رجال 
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وهو الشيء الذي وددت التحدث فیه .   التي یفرضها مثل هذا الوضع
نترك احمد عبداهللا الطالب هناك  أن ولكن قبل.  لبعض دقائق معدودات

إلى  بعض أشیاء إضافیة أود قولها حول رسالته للدكتوراه التي تحولت
 .كتاب، وهي سجل مدهش ألعمال الرجل ولحیاته كطالب

  The Student Movement and National Politics in 
Egypt (London: Saki, ١٩٨٥) 

علموني، والفقراء الذین أغنوا ”ون الذین األمیّ : أهل مصر القدیمةإلى  :إهداء
 “ضمیري

هذا الكتاب أخذ سنوات عدیدة من البُعد عن  وضع أن ومالحظة تقول
 ثم یتلو ذلك تمهید سجل فیه الكاتب.  األهل الذین هم محل إهداء الكتاب

من المراجع والمصادر تتضمن مقابالت مع ه رجع لمجموعة واسعة أن
وعدد من  -كانوا منتشرین في أصقاع العالم  -نشطاء آخرین من الطلبة 

 .فسهمأن الوثائق التي حصل علیها بوصفه واحد من النشطاء

ثم الكتاب ذاته الذي جمع فیه بین فحص النظام السیاسي الذي نشأ وتطور 
واالجتماعیة خالل ما أسماه ، مع دراسة للظروف التعلیمیة ١٩٢٣منذ 

 ١٩٦٨و ١٩٤٦و ٣٥/١٩٣٦الطالبیة األربع في أعوام “ االنتفاضات”
 .٧٢/١٩٧٣و

یتوافق كثیر مما كتبه احمد حول االنتفاضتین الطالبتین األولتین مع الرؤیة 
 ر النیلو المتعارف علیها لهذه األحداث، المسیرات من جامعة القاهرة، عب
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شاركین وجنازاتهم وهكذا، وهي الرؤیة التي الم موتوسط القاهرة، إلى 
یُمسك فیها بالدراما األصلیة لهذه األیام بمؤسساتها الجوهریة لالحتالل 

العسكریة فیما أسماه بشكل  والثكناتالسفارة في جاردن سیتي،  -البریطاني 
 - والمؤسسات الجوهریة للدولة المصریة  -صحیح میدان االسماعیلیة 

لوزارات، وكلها تقع في حدود مسار المظاهرات وعلى البرلمان والقصر وا
وكوبري عباس، ذو الشهرة الذائعة، الذي .  مسافة یسیرة من الجامعة نفسها

غالقه لیس فقط ٕ المالحة النهریة ولكن أیضا من اجل منع أمام  یمكن فتحه وا
قلب إلى  مسیرات الطلبة من عبوره لالنتقال من ضفة النهر في الجیزة

 .القاهرة

لم یكن غریبا اهتمام احمد باستخدام هذه األحداث للخروج بالعدید من و 
 .النقاط االكبر

لعامي  الكبرىأوال، ونتیجة لهذه التحركات أثناء األزمة الدستوریة والسیاسیة 
كقوة سیاسیة متمیزة على المستوى ”، ظهر الطالب ١٩٣٦و ١٩٣٥
 .“القومي

ب قادرین أیضا على لعب دورا الطالأصبح  ثانیا، مع تمثیلهم لهذه القوة،
هاما في إقناع زعماء األحزاب السیاسیة المصریة على تشكیل صیغة ما 

 .“الجبهة المتحدة”باسم  ٥/١٩٣٦أصبحت تُعرَّف في 

توقیع إلى  على االقل، أثناء المظاهرات الكبرى الداعیة ١٩٤٦وثالثا، وفي 
لعب الطالب وفقط بریطانیا لمعاهدة تمنح بها مصر استقالال كامال، لم ی

على صیاغة مجموعة من المطالب القومیة من خالل الجمیع دورا أجبر 
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ولكنهم لعبوا دورا فعلیا في  ،“المیثاق الوطني”إصدار ما صار یُسمى وقتها 
تشكیل اللجنة ببلغ ذروته  أخرى خلق صالت مؤسسیة مع قوى سیاسیة 

 .الوطنیة للعمال والطلبة

، عاد ١٩٦٧- ١٩٥٢، “البیات الشتوي”ها احمد ثم بعد فترة من الزمن أسما
، ١٩٦٨مقدمة صفوف الحیاة السیاسیة الوطنیة في موجتین عام إلى  الطلبة

سوف یكون هذا بالطبع جزء من خبرة .  ٧٢/١٩٧٣وموجتین أكثر في 
سنوات الجامعة للعدید ممن یجلسون في هذه القاعة مثلما تمثل هذه 

داخل تجربته إلى  بع، وهنا یأتي احمدالسنوات بالنسبة ألحمد نفسه بالط
عبر العدید من اآلن  الشخصیة بتحلیل شامل للحركات الطالبیة التي تنتشر

جانب العدید من المدارس إلى  ،ةمنها والقدیم ةالجامعات في مصر الجدید
فقط أین كان احمد عبداهللا في عام .  ١٩٦٨الثانویة خصوصا في عام 

من  ١٩٧٢ن خیرا مني، ولكن في تم سوف تتذكرو أن نفسها، ١٩٦٨
ه اشترك في األحداث بقوة، وهو الشيء الذي ال یظهر مباشرة في أن الواضح

نص الكتاب ذاته ولكن في العدید من الهوامش أسفل الصفحة التي تقوم 
 .على تجارب شخصیة واضحة

، خصوصا الموجة األولى ١٩٦٨في تحلیل احمد، الحمالت الطالبیة في 
، واألحكام ١٩٦٧برایر كرد فعل على هزیمة حرب یونیو التي بدأت في ف

خفَّفة التي صدرت بحق قادة سالح الطیران واإلضراب الضخم للعمال  ُ الم
حلوان، هذه الموجة مهدت الطریق لعودة النشاط  منوالمظاهرات التي بدأت 

أوال، حررت هذه الموجة الجامعات ذاتها .  السیاسي الطالبي من عدة سبل
ض من الرقابة األمنیة، بینما شجعت في نفس الوقت أشكال بع بتراجع
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جدیدة من التعبیر مثل جرائد ومجالت الحائط واالجتماعات السیاسیة 
ذاك أكثر أن وكما یعلق أحمد على ذلك، كان لدى الجامعات.  وهكذا

هي  ةأحمد الالذع بكلماتالنتیجة وكانت .  الصحافة حریة في مصر
من االحتواء “ یتملصوا” أن ذه الحریات للطلبةالطریقة التي سمحت بها ه

خطوة حیویة كنت اود منه لو قال عنها الكثیر  -االیدیولوجي الحكومي 
یقوله أیضا في نقده الحتجاج  أن والكثیر وخصوصا في ضوء ما كان علیه

أثناء الموجة  خرى طالب المدارس الثانویة في المنصورة وفي األماكن األ
قطع  محاوالت هؤالء الطلبةوهي  - ١٩٦٨في عام الثانیة من النشاط 

الطریق على مجموعة من االصالحات الحكومیة في مجال التعلیم والتي 
 .“أكثر تقدمیة من الطالب”الحكومة نفسها كانت  أن أظهرت

لقومي فقط ولكنها جعلت ثانیا، لم تجد مطالب الطلبة ترحیبا على المستوى ا
ل مباشر مع قلب المؤسسة الناصریة من هم وممثلیهم في اتصاأیضا زعماء

خالل سلسلة اجتماعات مع الوزراء والمسئولین الكبار وأعضاء مجلس 
 .الشعب

وهنا ایضا تبدأ هوامش احمد في اكتساب إثارة حقیقیة، لتعطي أسماء العدید 
مع بعض تعلیقات حادة بمعاییر الكتاب على االقل  -من زعماء الطلبة 

بین هؤالء “ الشخصیات االنتهازیة”حمد حول وبشكل ال یمیز أسلوب ا
واقعیة لهؤالء الذین أصیبوا في المظاهرات وأولئك  وأرقامالطالب، الزعماء 

ها أن الذین ألقي القبض علیهم وتفاصیل أحداث صغیرة كانت تبدو والبد
 اإلسكندریةكبیرة في ذلك الوقت، مثل إلقاء الطالب القبض على محافظ 

 . لكي یخاطب الطالب“ بشجاعة”تي الذي بكلمات أحمد أ
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في رأي أحمد كانت تتویجا لقدر هائل  ٧٢/١٩٧٣االنتفاضة الرابعة، لعامي 
االسر  شاءأن مجالت وجرائد الحائط، -من النشاط السیاسي والتنظیمي 

فقط وصف  -السیاسیة الجامعیة وعقد االجتماعات الجماهیریة العلنیة 
ه تجربة معظمكم أن تاب ما اتصور، یصف الكأخرى مرة .  احمد كل ذلك

ألنكم علمتم بها من شخص شارك أو  أیها الحضور، سواء التجربة المباشرة
سيء الصیت “ الضباب”الشرارة كما نعرف كلنا كانت خطاب .  فیها فعال

وضع السادات نفسه في هذا . ١٩٧٢فبرایر  ١٣الذي ألقاه السادات في 
منه لتفسیر لماذا لم یجعل من  الخطاب في موضع مثیر للسخریة، محاولة

 .كثیرا طنطن لذلككما “ عاما للحسم” ١٩٧١عام 

 إلى أدت المظاهرات التي بدأت من كلیة الهندسة جامعة القاهرةسرعان ما 
لى شاء اللجنة الوطنیة العلیا لطلبة الجامعة، و أن ٕ وضع مسودة لبیان الطالب ا

 . لسادات نفسهالرئیس ا معمن اجل الحصول على لقاء  أخرى وجهود 

ما ناله هؤالء الطلبة بدال من ذلك هو عرض بلقاء مع أعضاء من مجلس 
ت قوات األمن المركزي اجتاحولكن قبل اكتمال المفاوضات .  الشعب
رد الطالب بعدها بتنظیم مظاهرات واسعة أعقبها اعتصام بمیدان .  الجامعة

 .التحریر حتى تم تفریقها

 و الدعم الجماهیري، اضطر الرئیس الساداتوفي نفس األثناء، كنتیجة لنم
تبني اتجاه اكثر تصالحا، وأطلق فعلیا سراح معظم الطلبة المقبوض إلى 

عدد من النشطاء حتى مع حرمانهم  أن علیهم وأغمض عینه عن حقیقة
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حضور محاضراتهم إلى  المفترض من دخول الحرم الجامعي عادوا
 . الدراسیة

الثانیة التي بدأ فیها النشاط السیاسي وقد جهز ذلك المسرح للمرحلة 
، ١٩٧٢/٣الطالبي من جدید مع عودة الدراسة في العام األكادیمي التالي، 

مزید من .  بعد العودة من إجازة منتصف العام الشتویة أخرى ومن ثم مرة 
مؤتمر یومي إلى  مزید من االجتماعات التي تتصاعد.  مجالت الحائط

زید من القبض على النشطاء والمظاهرات م.  مفتوح بجامعة القاهرة
، تهدأ األمور كلها في الصیف لصالح الوحدة أخرى ولكن مرة .  المضادة

ق  أن واتصور.  الوطنیة استعدادا لحرب أكتوبر احمد في ذلك الوقت قد ُأطًل
 .بریطانیاإلى  سراحه من السجن لیشق طریقه

د هذه المرة، تحتوي هوامش أما فیما یتعلق بالموجة الثالثة، ولكن فقط المزی
من تجاربه اآلن  أحمد نتف وقطع عدیدة مثیرة من المعلومات المستمدة

ات اتحاد الطلبة، الشعارات انتخاب أسماء األسر الطالبیة، نتائج: الشخصیة
احدها على نحو خاص اكثر  -والجداالت الكالمیة بین الطالب والوزراء 
صاالت التلیفونیة المتكررة من درامیة النقطاعها عدة مرات بسبب االت

 .الرئیس السادات نفسه

وهناك أمور مثیرة لنقولها عن الهوامش حول اتجاه االمتناع الذي تبناه 
الطالب نحو هؤالء المراسلین الصحفیین األجانب في القاهرة في ذلك الوقت 

 خشیة - مراسل الجاردیان دیفید هیرست ما فعلوه مع على سبیل المثال  -
ه یع السلطات اتهامهم بالعمالة للخارج، ومن هذه الروایات ما ذكر تستط أن
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اللحظة التي اكتشف الطلبة فیها ثالثة من هؤالء  احمد عبد اهللا عن
قاعة االجتماعات بالجامعة إلى  المراسلین األجانب الذین نجحوا للتسلل

 .أثناء احد المؤتمرات وطلبوا منهم مغادرة المكان

النسبة لمن هم مثلي ومثلكم ممن یعرفون احمد هو االكثر اثارة ب أن بل
في هوامش كتابه كمؤلف لمجلة حائط بدأت في  بنفسه“ األول”ظهوره 

مع تعلیق فرعي یقول فیه  -“ المسودة”باسم  ١٩٧١الظهور في دیسمبر 
.  لن ادع أي احد یكون رقیبا علي ولن افرض من نفسي رقیبا على نفسي”

 .“شر مسودتي كما هيأن سوف

ه كان قائد أن وقد كان هناك أیضا عندما سجل مالحظته على تقریر یقول
اللجنة الوطنیة العلیا لطلبة جامعة القاهرة والذي كتبه دیفید هیرست في 

 .١٩٧٢ینایر  ٢٥الجاردیان یوم 

وفي األخیر، هامش دون اسم، ولكنه بالتأكید هو بطلنا احمد عبداهللا، یذكر 
 :وكیل النیابة في احد المحاكمات الطالبیةالحوار المتبادل التالي مع 

المقالة المعنونة  أن یبدو”: المدعي العام لطالب في القفص
Tractatus Theologico-Politicus  تسخر من الحكومة وتندد

 .“بقمعھا للحریات

 .“اسألھ عنھا -إنھا وجھة نظر سبینوزا ”: المتھم

ي نفس اللحظة التي وصل روایة احمد عن الحركة الطالبیة تنتهي تقریبیا ف
     .نهایته القسریةإلى  فیها دوره المحوري في الحیاة السیاسیة الوطنیة
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 السجن، ثم خرج من السجنإلى  وا بهذهب. 
 جلتراأن إلى أتى.   
 حصل من جامعة كمبردج على درجة الدكتوراه 
 مصر ولم یستطع الحصول على وظیفة أكادیمیةإلى  عاد 
 نشر اطروحته للدكتوراه، : بدیلة اضطر ألن یصنع لنفسه حیاة

خرط في العدید من الحمالت السیاسیة أن أسس مركز الجیل،
كم أیها الحضور تعرفون اكثر أن حیث -المحلیة، وفي األخیر 

بترشیح  أخرى العمل السیاسي المحلي مرة إلى  جرأن - مني 
 .٢٠٠٥ات البرلمانیة عام نتخابنفسه في اال

مكافآتها لها ها كانت حیاة أن ولكن ظهر.  ارهحیاة من اختیاللم تكن تلك 
 .المریرة أملهاخیبات إلى  الخاصة إضافة

على الجانب األیجابي منها، أخرجت هذه الحیاة افضل ما فیه، لتشمل 
یشغل وظیفة  أن جوانب ربما كانت سوف تبقى اقل بروزا فیما لو استطاع

فكر على نحو خاص ا هنا أأن . یمتهن مهنة سیاسیة تقلیدیةأو  أكادیمیة
بكلمة صاغتها الروائیة والكاتبة األمریكیة والجزائریة الجنسیة ثم الفرنسیة 

الصفة التي تنسبها الكاتبة لواحد من  -الجنسیة سابقا كلیر مسعود 
 .“رجولته”شخصیات روایتها الذكور والتي تسمیها 

مد أح“ رجولة”نكون قد استفدنا مرة ومرات عدیدة من  أن كلنا هنا یجب
 .الشخصیة

 یحضرني اهتمامه بكثیر من األشیاء وبالعدید من الناس. 
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  ره بطرق مختلفة ألرواح وحیاة یحضرني احترامه الذي كان یُظِه
 .اآلخرین

  نشر ”یحضرني عدم استعداده الرتكاب ما یُسمَّى عند األمریكیین
 .لآلخرین“ الغسیل القذر

 يیحضرني حبه للنقاش ولقصصه ولنكاته ومرحه الطفول. 
  یحضرني جاهزیته الدائمة عند السفر للخارج للقیام بمغامرات

مكان ما جدید، وأن یغتنم ممیزات تغییر إلى  یذهب أن بسیطة،
 .الخطة في آخر لحظة

  وشیطنته الصبیانیةیحضرني ابتسامته السریعة 
 تحضرني رشاقته البدنیة المدهشة 
 كان ، وحبه لها والطریقة التي "شرىبُ "بنته یحضرني كأب ال

یعاملها بها حتى وهي صغیرة تماما كأنها ند له، والطریقة التي 
یعلمها احترامها لذاتها وكیف تُنمي مواهبها  أن استطاع بها

 .الشخصیة العدیدة

ه استطاع االحتفاظ بهذه الصفات أن وأني التعجب لقدر هذه الحقیقة وهي
ذا العالم تجد لنفسها مكانا في ه أن الجمیلة واستطاع مساعدة بشرى في

األوسع وأن ذلك لم یكن بسبب ما افترضه صدیق آخر من أصدقائه، 
الخاصة “ هامشیته” أن المخرج السینمائي میشال جولدمان، عندما قال لي

 یكونوا أن والفضاء الذي منحته له هذه الهامشیة، وآخرین مثله، حریة
التي تمارسها  الضغوط الهائلةأمام  فسهم بطریقة قد ال یكونوا قادرین علیهاأن

على أولئك الذین تعتمد  -أیضا  خرى والعدید من البلدان األ -مصر 
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حیاتهم على التدریس والكتابة والذین یصنعون حیاتهم من خالل مهنتهم 
 .واالستمرار في الظهور

 أن وأنا أعرف أیضا.  ه موضوع صعب، بل وحتى مثیر للجدلأن أنا أعلم
همَّشا بهذا القدر الذي كانهأحمد سوف یفضل ملیون مرة أال یكو  ُ ولكن .  ن م

كثیر  أن ه لو توفر له اختیارا ضئیال في هذه المسألة، یبدو ليأن مع العلم
مما نتذكره عنه كأحسن ما یكون كانت الراحة والبركة التي جاءت من كونه 

یحیا في مساحته الخاصة، قادر على محاسبة ضمیره، وما  أن استطاع
 .ه حق وأنه خطأأن یشعر

لتكریم ذكرى هذا الرجل البارز بشكل بأحسن ما یكون یمكننا صنعه  ماذا
إلى  أخرى نعید أسمه مرة  أن مؤسسي سلیم؟  هنا تبدو لي فكرة ملهمة

المكان الذي بدأت منه رحلته السیاسیة  كانداخل جامعة القاهرة حیث 
من هذا یعني خلق نوع ما .  وهذا یعني جمع المال والتبرعات.  والفكریة

التنظیم قادر على ترتیب محاضرة سنویة تشمل متحدثین قادرین بشكل جید 
معالجة تلك الموضوعات العدیدة والعدیدة التي كانت قریبة من قلب أحمد 
 ومن بدایاته، ربما، ما یتعلق بحریة التعبیر، واسبینوزا، وكیف نحسن تنظیم

. ونابضة بالحیاة فسنا، وكیف تستدیم حیاة سیاسیة وفكریة شفافة ومنفتحةأن
فسهم على قدر عال من أن المتحدثین أن وذلك یعني اتخاذ خطوات لضمان

  .العلم بشخصیة وانجازات الرجل الذي تمت دعوتهم لیكرمونه
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يون والدولة سالماإل: المواجهةإلى  من التآمر
 في مصر

 

وفاته بسویعات قلیلة، قطعت قناة " أحمد عبد اهللا"بعد اكتشاف أصدقاء 
ویحتل شریط األخبار بقیة الیوم، " الوفاة"لجزیرة القطریة برامجها لتعلن خبر ا

أو  "میریب": ربع سنویةدوریة الولكن .  وتبعه التلفزیون المصري كذلك
في عدد خریف  لتنشر: احتفلت بالفقید احتفاال خاصة ،تقریر الشرق األوسط

ها وقد صدرتها مقالة قدیمة للفقید من ضمن مقاالته التي نشرها ب ٢٠٠٦
  :بهذا النعي

رحیل احمد عبد اهللا، ) تقریر الشرق االوسط(تنعي مجلة میریب 
زعیم من زعماء الحركة الطالبیة التقدمیة في مصر اثناء 

نعید نشر تعلیقه   . السبعینات وقد ساهم مرارا بكتاباته في میریب
السابق على السیاسة المصریة الذي نشر هنا في المجلة، والمكتوب 

منذ ذلك الحین، فتحلیله  جرى  الكثیر قد أن ورغم  . سنة ١٣  منذ
بدرجة الفتة   في مصر الیوم ما یجري  لألوضاع یظل مفیدا لفهم

  .للنظر
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احمد عبدا هللا هو مؤلف كتاب الحركة الطالبیة والسیاسة الوطنیة 
، ومحرر تقریر الجیش )١٩٨٥ دار نشر ساكي،: لندن(في مصر 

، والتاریخ )١٩٩٠  بالعربیة، القاهرة(والدیموقراطیة في مصر 
بالعربیة، (المصري بین المقاربة العلمیة والسیاسة الحزبیة 

  ).١٩٨٨ القاهرة

بقوة في جانب حقوق اإلنسان داخل صراع " أحمد"منذ بدایة التسعینات وقف 
لم یكن وحیدا بل كان .  یینسالماإلالدولة و : سیاسي شرس بین قطبین مسلحین

 أن أصغر هنا وهناك رغم معسكرات أیدیولوجیةصوات داخل األ قلِّة منمعه 
أحد الجانبین إلى  على االصطفاف معظم األیدیولوجییناالستقطاب قد اجبر 

  ).  اصطف لصالح الدولة العدد األغلب(

ولیس  ٢٠١٦(المقال مفید لفهم ما یجري الیوم في مصر  أن أما من ناحیة
كاتب مقال  على عرفتلن أخرى  مرةمفید  ه، ولكنأیضا فذلك صحیح) ٢٠٠٦

  أن كبیر، رغم جهد مؤسسيعلى یدل  مما بالمعلومات یغني تحلیلهسیاسي 
  .  وهو ارشفة الصحافة الیومیةبنفسه یومیا  قام به الفقید

نعرض علیك أیها القارئ العزیز قطعة من األدب السیاسي ربما لست معتادا 
أفكار الكاتب وقناعاته النظریة  ال یعتمد بناءها على ؛علیها باللغة العربیة

ولكن باألحرى على رصد واسع لمواقف القوى والتیارات السیاسیة ] الدعائیة[
  ...للجمهور الواسع المتصارعة وتحركاتها وأثر ذلك على الحیاة االجتماعیة
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یین ضد سالمخدمت الدولة المصریة ألول مرة اإلاست أن سنة منذ ٢٠ مرت
  .یین ابعادا تجاوزت قدرة الدولة على التعامل معهسالماإل الیوم بلغ تمرد  . الیسار

انتهت المواجهات التي وقعت في منتصف الطریق، والتي كانت عالمتها البارزة 
. ، دون هزیمة وال نصر لطرف من الطرفین١٩٨١ ور السادات فيأن اغتیال

میز یاآلن  . اآلن، بعدها بعقد من الزمان، تشتعل المواجهات بأعنف مما سبق 
ها امة أن ي فقط، المناخ العام ألمة من المفترضسالماإل" العنف"العنف ولیس 
عتبر اإلال   ١.مسالمة ودیعة یون غرباء على هذا المناخ العام سالماإلیون رهابیُ

عندما وقع شغب من المواطنین العادیین في   . لعنف الدولة وعنف المواطنین
حیث االمور (لمدن التي تقع بالدلتا ضد السلطات بادكو وأبو حماد، تلك ا ١٩٩٢

، لم یتورط في تلك االحداث )هدأ منها في صعید مصرأفي الدلتا عموما هي 
 مثل هذهتقریبا   . كان الشغب رد فعل تلقائي ضد وحشیة الشرطة    ٢.یونإسالم

: االحداث وقعت في القاهرة نفسها، في الحي المفضل عند الكاتب نجیب محفوظ
   .الجمالیة

یین دون حاجة لذكر سالماإلتدفع الدولة المصریة ثمن تصرفاتها السابقة مع اآلن 
الفطریة عند  طبیعة المقایضة  تجنب المواجهات هي  . تآمرها المسبق معهم

كانت  . سیاسة دولة تمارس بعنایة وعن قصد نتاج  الدولة المصریة ولیست
ي المقابل، لم ف . الحكومة تغمض عینا عن اجتثاث ما یمثل سلطتها على أرضها

    . یون بفساد وعجز الدولة، خصوصا في صعید مصرسالماإلیصطدم 

                                                             
  ١٩٩٣ینایر  ١األهرام، .  هناك على سبیل المثال حادثة حرق طفل حیا في مشادة بالقاهرة ١
  ١٩٩٢اكتوبر  ٢انظر صحیفة الشعب،  ٢
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تتصدى، هل كان ذلك رد فعل خالص ضد التمرد  أن عندما قررت الدولة اخیرا
طلقت أ  ١٩٩٣ وأوائل ١٩٩٢ المسلح؟  شرارة المواجهات الكبرى في نهایة

رهم في تعذیب وقتل بسبب دو " االجهزة األمنیة"سلسلة من االغتیاالت لمسئولي 
الداخلیة الحالي والسابق على قمة القائمة  يكان كال من وزیر  . یینسالماإل

ولكن الدولة كانت قد تحملت ذلك من قبل، كما تقبلت قتل ثالثة  . المستهدفة
كان السبب في تغیر شكل السیاسة  . ١٩٩١  عشر مسیحیا في دیروط في مایو
المنذرة بالخطر التي لكن دیات غیر العنیفة و التي اتبعتها الدولة سابقا هو التح

    . یةرهابیون اكثر من كونه مجرد رد فعل على أحداث العنف اإلسالماإلمثلها 

اكثر  . ات المحلیةنتخابیین في االسالماإلتصار أن من بین هذه التحدیات كان
ات نقابة المحامین انتخاب من ذلك، خسر النظام مع حلفائه من الیمین والیسار

عقد الشیخ جابر،  . لتي كان مجلسها منذ زمن طویل یتشكل دائما من اللیبرالیینا
في القاهرة مؤتمرا صحفیا دولیا سخر فیه من " یةسالماإلمبابة إجمهوریة "زعیم 

القشة االخیرة  ". سلطانه"ها منطقة مبابة باعتبار إضعف سلطة الحكومة على "
یة على رهابته الهجمات اإلالتي قصمت ظهر البعیر كان التحدي الذي فرض

ه غیر أن نفذت الدولة هجمتها الكاسحة بأسلوب سوف یثبت  ٣.السیاح االجانب
  ٤.مجد على المدى الطویل، وربما حتى على المدى القصیر

                                                             
  ١٩٩٢دیسمبر  ١٦، األهرام "قیام وسقوط دولة إمبابة"انظر صالح الدین حافظ،  ٣
سیاسة االرض "صیل المواجهات الحالیة، ارجع لتقریر هشام مبارك، من اجل التعرف على تفا ٤

  ).١٩٩٣ابریل (، الیسار "المحروقة
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ه أن ١٩٩٣ عندما زعم الرئیس حسني مبارك في معرض القاهرة للكتاب في ینایر
اسلوب مقاربته لألمور  أن سىه یتناأن یحاول تجنیب مصر مصیر الجزائر، بدا

فنظامه ال یدخر جهدا في استثارة سخط   المصیر اإلیراني،إلى  قد یمضي بها
   . الناس وتغریب النخبة 

وال   . یتحمل المصریون العادیون توا عبء االزمة االقتصادیة واإلصالح الهیكلي
ي الوقت فف . في صور وحشیة البولیس المتزایدة  یتحمل االمر المزید من التحرش

خصوصا هؤالء بل یعادیه ، قلة من المصریین إال رهاباإل معیتعاطف  ال الذي
، ال یزال كثیر )الصعید(الذین یعانون من خسارة دخل السیاحة في مصر العلیا 

ه دون تدخل أن حذر احد الصحفیین من . من المصریین كارهین للشرطة
" عائالت"كانت مواجهة بین المواطنین في المواجهات فان الصورة ستبدو كما لو 

فسهم محاصرین في أن وجد المواطنون  ٥.یینرهاباإل" عائالت"الشرطة و
مواطني أو  المنتصف بین تراشق النیران، سواء كانوا مواطني امبابة

وقت الصالة " یینإرهابلیسوا ب"في مذبحة أسوان قُتل ثمانیة مواطنون    ٦.اسیوط
نظر بعض المراقبین یدعم التعذیب  في   ٧.مارس ١٠ داخل مسجد الرحمة في

صار العنف أن یین منطقرهابیین وغیر اإلرهابیین واإلسالماإلالوحشي للمعتقلین 

                                                             
  ١٩٩٣مارس  ٢٥، األهرام، "اسیوط تخلع قناع الخوف"نبیل عمر،  ٥
انظر تقریر المنظمة المصریة لحقوق .  الحظ تجاوزات الشرطة في حصار امبابة وعملیات التطهیر ٦

 .١٩٩٣مارس  ٢٠اإلنسان، 
  .١٩٩٣مارس  ١٧، واألهالي ١٩٩٣مارس  ١٦الشعب،  ٧
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الحل "مع استمرار نصح الصحفیون والمثقفون للحكومة بعدم فاعلیة  ٨الموازي،
  ٩.ناهیك عن التجاوزات االمنیة" األمني

  هجمات بال تمييز

تستثمر الحكومة   ١٠.تمییز اكثر خطورةیین بال سالماإلاصبح استهداف 
الوفد،  دلتس . الدعم والتأیید الذي أسبغه علیها كال من الیمین والیسار

 ها الصحیفة اللیبرالیة االولى في العالم العربي، ستارا تاما علىأن المفترض
شدد السكرتیر العام  . یینسالماإلتهاكات حقوق االنسان عندما تقع ضد أن

قاصدا اعتداءاتهم (یین سالماإلعت السعید، على طائفیة لحزب التجمع رف
، منكرا اي "المتأسلمین"اطلق الدكتور رفعت علیهم اسم  ). على المسیحیین

قاموس  یتمیز   ١١.منطق لهم ورافضا التمییز بین معتدلیهم ومتطرفیهم
صحافة كال من الحكومة والمعارضة بمفردات االلفاظ الطائشة، ما عدا 

. الناطقة باسم حزب العمل االشتراكي" الشعب: "یة الجدیدةالمساإلالصحیفة 

                                                             
  .١٩٩٣فبرایر  ٢، الشعب، "كیف تم تعذیب استاذ في جامعة القاهرة"انظر  ٨
ربت امرأة شابة في احد اقسام بولیس القاهرة ٩ اتضح بعد ذلك انها ابنة طبیب نفسي شهیر، .  ضُ

ال یبدو ان احدا بعید عن طائلة !  رةوصادف ان عمها هو الرجل الثاني في مدیریة امن القاه
نصح احد كبار رجال .  ١٩٩٣ابریل  ٢، الشعب، "االغلبیة الصامتة"انظر محمد شعبان، .  االنتهاكات

بأنه یجب معاملة االرهاب كجریمة في حد ذاتها دون ) جنرال وحامل درجة الدكتوراه" (المثقفین"الشرطة 
، األهرام، "مسألة االرهاب وطریقة تناولها"مد جالل عز الدین، اح.  الرجوع التبریري ألسسه االجتماعیة

  ١٩٩٣مارس  ١٣
  .١٩٩٣مارس  ٢، االهرام !"التفكیر السیاسي"فهمي هویدي،  ١٠
 .١٩٩٢نوفمبر  ١٨انظر حواره المنشور مع راشد الغنوشي االسالمي التونسي في صحیفة األهالي،  ١١
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وبشكل اكثر مغزى، بدأت الحكومة التحرش بحزب العمل واإلخوان  
وال یعد  . یة رغم تعدد فصائلهاسالماإلالمسلمین، مما یعني تنمیط الحركة 

المسلمین اإلخوان  بعد الفشل في هزیمة . ذلك استفادة من دروس التاریخ
ات النقابات المهنیة، خصوصا نقابة المحامین، فرضت انتخاب دیقفي صنا

تلك  . جدیدة على االتحادات والنقابات تنظیمیةالحكومة بشكل منفرد لوائح 
ات الجدید تم تفصیله نتخابقانون اال  . الحقبة هي اعالن افالس سیاسي

 حتى تكون  یفترض القانون، . ساعة حرفیا  ٢٤  والتصدیق علیه بسرعة، في
ات االتحادات والنقابات شرعیة، یجب عقد جمعیة عمومیة من نصف نتخابا

بدا ولن أال یوجد مثل هذا الشرط، ولم یحدث . صواتهمأعضاء الصحیحة األ
حتى في االستفتاء على أو  ات الوطنیة البرلمانیةنتخابیحدث وال مرة في اال

  .رئیس الجمهوریة

ضمانات الدیموقراطیة للنقابات قانون ال"هذا النص القانوني، المسمى رسمیا 
، "قانون تأمیم النقابات"، ُأطلق علیه فورا اسما كاریكاتوریا هو "المهنیة

رد فعل  . إلظهار التناقض بینه وبین حملة الخصخصة الجاریة لالقتصاد
عقاد جمعیتها أن النقابات نفسها، خصوصا نقابة المهندسین، التي توافق

  .ن بشكل واضح معادیا للحكومةالعمومیة مع صدور القانون، كا

مقدمة صفوف المعارضة وبشكل ال إلى  دفعت الحكومة باإلخوان المسلمین
. على ذلك كان لینا بشكل تكتیكتياإلخوان  رد فعل . یمكن الرجوع فیه

قاعات إلى  عقدوا لقاء مع رئیس الوزراء لمناقشة تسویة، ناقلین القضیة 
اء النقابات من المستویات عضأالمحاكم، وعملوا على تهدئة غضب 
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وتصمیمهم على تجنب مواجهة مع اإلخوان  وقد عكس ذلك نوایا   ١٢.الدنیا
عمدت الحكومة  . موجة القمع آتیة كالطوفان أن السلطات، حیث استشعروا

ل االشتراكي، داعمة من وراء شعال التوتر داخل حزب العمإإلى  ایضا
صدار إدة الحزب وتوقف ستار جماعة منشقة لتعقد مؤتمرا، وتطرد قیا

الحشد  جهضهاأهذه المحاولة    ١٣.مطبوعة الشعب التي هي جریدة الحزب
السریع ألعضاء الحزب، بمن فیهم شخصیات معارضة ترفض تدخل 

في الدقیقة االخیرة، كبحت   ١٤.الحكومة في شئون الحزب من ناحیة المبدأ
   ). جیةثر نصیحة خار إربما (دفاعها في هذا الطریق أن الحكومة من

حزب العمل أصبح  بفضل سوء حسابات الحكومة وسوء تصرفاتها،
، ١٩٨٤ یة فينتخابصوات اال٪ من األ٨االشتراكي، الذي حصل على 

ي سالماإلالمسلمین في التحالف اإلخوان  ٪ مجتمعا مع١٨ونحو 
ي إسالمهذا الحزب قطبا في السلطة یمثل بدیل أصبح  ،١٩٧٨ عام

قدت  . ف في مصررادیكالي ال یستخدم العن ات حرة اآلن، قد انتخاب لو عُ
  .یصبح تكرار التجربة الجزائریة هو المآل

 حالة یقلل المثقفون العلمانیون من هذه االحتمالیة، كما فعلوا من قبل في
في محاولة لتقیید العالقات   . ات هناكنتخابالجزائر قبل ظهور نتائج اال

االشتراكي، ادخلت الحكومة  یة الدولیة التي یقیمها حزب العملسالماإل
لقد جعلت من تصریح لجنة   . تغییرات على قانون االحزاب السیاسیة

                                                             
 ١٩٩٣، الیسار، ابریل "نصف انتصار نصف هزیمة"انظر مدحت الزاهد  ١٢
 ١٩٩٣فبرایر  ٢٠اخبار الیوم،  ١٣
  ١٩٩٣فبرایر  ٢٠اخبار الیوم، ". جریمة االمل"مصطفى امین وصفها  ١٤
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شرطا مسبقا ) التي یهیمن علیها عناصر من الحزب الحاكم(االحزاب 
تقدم تقریرا لللجنة بعد  أن لألحزاب حتى تقوم بنشاطات دولیة، والتي علیها

  .حدوث هذا النشاط

حزب من النشاط  االحزاب المتقدمة بطلب رخصةمنعت الحكومة   وبالمزید،
مسموحا لها اآلن  حتى یتم البت في طلبها وقد كانت هذه االحزاب حتى

في الواقع الفعلي،   . ینتهي االمر بالرفضأو  بالحركة حتى تأخذ الترخیص
  !رضالنشاط تحت األإلى  یدفع النظام من یرید العمل فوق السطح

ت أصدر  ن ولكن على حساب الهیئة القضائیة،ییرهابوإلثبات حزمها ضد اإل
أمام  یینسالماإلحكومة مبارك في اكتوبر الماضي قرارا بمحاكمة المتهمین 

وبعد محاكمة مظهریة سریعة في االسكندریة اوائل  . محاكم عسكریة
عدام على ثمانیة من أصدرت المحكمة العسكریة حكما باإل دیسمبر،

 ١٥.آخرین  ٣٠ لسجن المشدد الطویل علىیین وأحكاما باسالماإلالمتهمین 
هذا الحكم، وكان رئیس قضاتها  داريبطلت محكمة القضاء اإلأفیما بعد  

المستشار طارق البشري، الذي تعرض لهجمات الذعة من عمالء الحكومة 
في  . ي المحكمة الدستوریةبین یداآلن  في الصحافة والبرلمان؛ والقضیة

یا متهمین بتنفیذ إسالملخمسین  أخرى بریل ستجري وقائع قضیة إمنتصف 
    . محكمة عسكریة بالقاهرةأمام  هجمات ضد سیاح اجانب

یة تختزل الحكومة المحتوى الدیني في وسائل سالماإلالحباط المیول 
تطبیق  أن حتى رغم . المدارس االعالم وتخفف من النزعة الطائفیة في 

                                                             
  ١٩٩٢دیسمبر  ٤األهرام  ١٥
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تشكك البعض في طریقة هذه السیاسة قد یؤتي بثماره على المدى الطویل، 
لباتها عندما طرد وزیر التعلیم احدى المدرسات وطا  ١٦.التنفیذ الفجائیة

فجر أن ذاعتهن لشریط كاسیت یكفر المسیحیین،إربعة من التعلیم بسبب األ
 أن اضطر الوزیر   ١٧).في الدلتا بالقرب من القاهرة(شغب في مدینة قلیوب 

ه فعل ذلك أن ستهن، منكرا بالكاملمدر إلى  یعید هذه المدرِّسة وطالباتها
  ١٨.تحت ضغط من احد

في معرض القاهرة للكتاب في ینایر " رهابضد اإل"العزف المنفرد للمثقفین 
المثقفین العلمانیین یمین ویسار جاهزون  أن الماضي برهن فقط على كیف

االستثناء كان المحامي   ١٩.للعمل وفق اصول اللعبة بین ایدي الحكومة
ي  إرهابتقد بشدة أن یل الهاللي، الذيالعمالي نب ربما عن "الدولة عندما دُعِ

لجلسات الحوار التي تنظمها اجهزة الدولة الثقافیة في معرض " طریق الخطأ
   ٢٠.الكتاب

  

                                                             
  .١٩٩٣مارس  ١٦، وفي ١٩٩٣فبرایر  ٢انظر فهمي هویدي في االهرام،  ١٦
  ١٩٩٣مارس  ١٥و ٩االهرام،  ١٧
 ١٩٩٣مارس  ٢٧و ١٩االهرام،  ١٨
القوى اللیبرالیة وأزمة الحقیقة "للتعرف على نقد لیبرالي للمنبطحین من اللیبرالیین، انظر ایمن نور،  ١٩

  .١٩٩٣فبرایر  ١٧، الوفد، "المصریة
، "ال تستطیع خداع كل الناس"للتعرف على نقد یساري اخر للحكومة، انظر محمد رضا محرم،  ٢٠

دیسمبر  ٢٣، االهالي "االندفاع في االتجاه الخطأ"وانظر ایضا مقالته .  ١٩٩٣فبرایر  ١٠األهالي 
١٩٩٢. 
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  الطريق الثالث

استیالء إلى  هل ما نشاهده هو ترتیبات سوف تؤدي هل فات األوان؟ 
یستطیع النظام امتصاص كل هل  یین ام العسكریین على السلطة؟ سالماإل

  ذلك؟

قدرات النظام الحالي، سوى أو  تسود أي اوهام حول شرعیة أن ال یجب
 كان لدى الشاه . ات واستعراض قواته األمنیةنتخابقدرته على تزویر اال

القدرة والكفاءة على  جازات النظام ال تتضمننا . هذه القدرات ]إیران[
یین هي قدرتهم على تعریة رهاباإل قوة . یین وتدمیرهمرهاباستیعاب اإل

وفضح ضعف النظام، الضعف الكامن خلف ستار من قوى الشرطة 
ات انتخاب الضعف الذي یكمن في عجز النظام عن االنتصار في . واألمن

نفس الشخصیات   . نظیفة، ورفضه للتشارك في السلطة حتى مع مؤیدیه
عد الرئیس نفسه حالیا یست . تقبض على كراسي السلطة لمدى غیر محدود

بلغ الفساد في مصر مستویات غیر  . لفترة رئاسة ثالثة تمتد ست سنوات
وصف احد النقاد، من داخل مؤسسة الحكم، الفساد الجاري بأنه   . مسبوقة
  ٢١".بال لجام"فساد 

بلغت قدرة النظام على دمج االجیال االصغر سنا في االقتصاد السیاسي 
ه هذه االجیال من تعلیم هو تعلیم رديء، ما تتلقا . لمصر ادنى مستویاتها

بعد  . نه اسمیا تعلیم مجانين على دفع ثمنا مقابله رغم اوهم مرغمو 
یجدون صعوبة  . التخرج، یلتحقون بصفوف ثالثة مالیین عاطل عن العمل

                                                             
 .١٩٩٢سبتمبر  ٣، الوفد، "رسالة مفتوحة الى الرئیس مبارك"تحسین بشیر،  ٢١
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الحصول على مسكن امر عسیر وغیر متاح سوى  أن في الزواج، حیث
یجعلهم یحلمون بالیوم الذي یغادرون  االغتراب الذي یعانون منه . لألثریاء

ربما ال یكون كل   . فیه بالدهم، ویجعلهم مستقبلین جیدین لمذاهب التمرد
یین عاطلین عن العمل، ولكن البطالة تغذي سالماإلاعضاء المتطرفین 

كان عمر المتطرفین  . ینمو من خالله التطرف  مناخا عاما من االحباط 
لم یفشل النظام فقط   . ور الساداتأن اغتیلسنوات عندما  ١٠الحالیین نحو 

نهاء صدام  ٕ یین مع الدولة في اقسى صوره دمویة، ولكن سالماإلفي تسویة وا
  .معدل تجنید الشباب من اجل العنف قد تسارع

یمكن النفاذ من االستقطاب الحالي من خالل   . طریق الخروج واضح بیّن
 لسیاسي یعني ذلكعلى المستوى ا . برنامج اصالح شامل واسع المدى

رئیس الجمهوریة ولیس مجرد  انتخاب هاء احتكار السلطة، تغییر الدستور،أن
لیس من الصعب تصور برلمان تعددي في البالد؛   . نعمأو  االستفتاء بال

كرسي، عدد كاف لیضم كل الطیف السیاسي للقوى والتیارات  ٤٤٠هناك 
النقابات العمالیة والمهنیة  ات محلیة، تركانتخاب اجراء . السیاسیة في البالد

وحدها دون تدخل الدولة في شئونها، واالكثر أهمیة دمج الجسم االكبر من 
ي ال إسالمیین في النظام عن طریق اضفاء الشرعیة على حزب سالماإل

  ).االخوان المسلمون هم الخیار الواضح(یتبنى العنف 

بعض   . فسادحتى نشحذ الهمم والمعنویات، علینا شن حملة جدیة ضد ال
اتهام داخل داخل قفص  للوقوفالوزراء الحالیین مرشحون بشكل جلي 
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یستطیع تطهیر الحزب الحاكم    ٢٢.ه شرط مسبقأن . قاعات المحاكم
سوف  . یین المعتدلینسالماإلالطریق نحو حكومة ائتالفیة، تضم  تمهید

  .لتوسیع فرص خلق الوظائف بالنسبة للشباب ساسیرسي ذلك األ

تلعب دورا اقلیمیا یتناسب  أن ترتیب البیت الداخلي یمكن لمصر فقط بعد
المساهمة في حل المشكلة الفلسطینیة وتسویة خالفاتها : مع طاقاتها الكامنة

  .   مع ایران والسودان لتخفیف التوتر االقلیمي

الختیار على طریقة هوبسون بین تتجنب ا أن ال بدیل اذا كان لمصر
الطریق الثالث المصري    .اإلیرانيبالنموذج أو  ئريسلمة بالنموذج الجزااأل

المواجهات المستمرة، التحلل   . االصالح والمصالحة یكون طریق أن یجب
ربما یكون  . المدني والتدخل العسكري سوف یجعل المستقبل اشد صعوبة

لیین الحاالقاهرة حكام روا ذكِّ یُ  أن على اصدقاء مصر المهمومین بشأنها
 .فوات االوانللتغییر بعد بالثمن الفادح 

                                                             
فبرایر  ٢٥، كما اقترح ابراهیم الدسوفي اباظة في الوفد، "سرا"خارج البالد " الهروب"البدیل هو  ٢٢

١٩٩٣.  
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مشاكل : ٢٠٠١سبتمبر  ١١مصر قبل وبعد 
 التحول السياسي في وضع دولي معقد

 

هذه  وضع. ٢٠٠٣لمستقبل بالده القریب في " أحمد عبد اهللا" هذا رصد من
بالتعاون مع جامعة یابانیة ومعهد  ٢٠٠٣مارس  في الورقة السیاسیة

وبالده تحیط بها  نحو ألفیة جدیدة حركالعالم یت.  دراسات الشرق األلماني
 القرن نفس األسئلة المطروحة علیها منذ نهایات القرن التاسع عشر وبدایات

ك بها عالقاتها الداخلیة والخارجیة أزمة: العشرین بنفس الحدة واإللحاح  تُمسِ
التلمیح إلى اإلجابة ولكن في صورة رصد عمیق ویجتهد في   !على السواء

وكما في كل ما ... ورة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیةلكل جوانب الص
، یثیره من قضایا وما یحاوله من استشراف للمستقبل، تظل وقائع األمور

 في بحثها عن تدور كما یرصدها بواقعیة ومدعومة بالمعلومات الوفیرة،
 !"...محلك سر: كما لو كانت تخطو تلك الخطوة العسكریة الشهیرة" إجابات
، وعند اللزوم، مع بعض "امتصاص الصدمة" :الحكم الحالي كما هيفلسفة 

، وحكمة القابضین على السلطة الخالدة، والتي لتسكین اآلالم"!! األسبرین"
  "!المقایضة: "كان قد سك تعبیرها في مقالته السابقة
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  :مقدمة

 ١١حداث التطورات السیاسیة في مصر بعد ربما یكون من السهل روایة أ
نفهم دینامیكیات ما یجري في  أن ولكن الصعب هو.  ٢٠٠١سبتمبر 

ولو حتى بنظرة، لما كان یتراكم على االقل منذ حرب ، مصر دون الرجوع
ما كان یتراكم منذ نهایة النظام  أخرى بكلمات و   .١٩٩٠/١٩٩١الخلیج 

لذا، فیما بین .  ١٩٨٩نوفمبر  ١١العولمي العتیق بسقوط جدار برلین في 
ن سبتمبر والتاسع من نوفمبر تقع قصة بلد یحافظ بشكل الحادي عشر م

أدار النظام القائم في .  مدهش على نظامه العتیق وال یستبدله بنظام مجدد
مصر أموره المتصاص صدمات مثل صدمة التحول العولمي بعد التاسع 

، وصدمة حرب الخلیج، وصدمة صراعات الشرق )حقبة الجدار(من نوفمبر 
صدمة التحول العولمي الثاني في  وأخیراوالعراق،  االوسط في فلسطین

  ).حقبة برجي التجارة(اعقاب الحادي عشر من سبتمبر 

بشكل كروكي، یتطلب فهم الحالة المصریة خطوط استرشادیة ثالثیة االبعاد 
، )نعلى االقل على ما هو علیه اآل(اد االقتص: للبالد ونظامها الجاري

العمیقة الجذور والضیم االجتماعي الواسع بمشاكله االجتماعیة (والمجتمع 
الحیاة السیاسیة لنظام امة  وأخیرا، )الذي یؤثر على النسیج االجتماعي

تقف ثابتة، وسط ریاح عاصفة نتیجة للتطورات العولمیة أو  ودولة تتحرك،
  .  واإلقلیمیة

                                                             
 فعال العربیة تنبع من اللهجة المصریة المعاصرةالتعبیرات المستخدمة في الكلمات واأل 
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من : من هنا، تلك هي معالجة لسیاسة بلد في اطار عمل مثلث الرؤوس
.  ومن الجغرافیا السیاسیة، والسیاسات الداخلیة األوسعلدولیة السیاسات ا

بینما یبرهن : من مثل هذا المنظور، ربما نستطیع اختبار الفرضیة التالیة
النظام المصري على متانته وقدرته على تحمل االضطرابات قصیرة المدى 

ى نفس المدى علإلى  فانه قد ال یبرهن قدرته) مثل تلك التي ذكرت اعاله(
ونتیجة لضعفه البنیوي  . ثر التراكمي لمثل هذه التطوراتالتعامل مع اال

، لن یستطیع النظام القائم امتصاص )االقتصادي واالجتماعي والسیاسي(
عند نقطة  هأن أي. ها سوف تبتلعه هوأن صدمة طویلة المدى بل االحرى

د في معینة في المستقبل القریب سوف یكون امرا اجباریا وجود نظام مجد
  .مصر اوائل القرن الواحد وعشرین

  االقتصاد

تلك هي المقولة التاریخیة التي كانت تناسب ربما ... مصر هبة النیل
في یومها الحاضر مصر ال تعتمد على اقتصادها حتى .  العصور القدیمة

ها تهین اقتصادها لتحافظ على تلك أن . تحافظ على صورتها كبلد مهم
من .  نقاط ضعفها فينقطة الضعف االكبر اقتصاد مصر هو .  الصورة

یرانتركیا (بین القوى االقلیمیة االكبر في الشرق االوسط  ٕ سرائیل وا ٕ  وا
تتقدم مصر البالد ذات االغلبیة السكانیة عربیة ) والسعودیة ومصر نفسها

وعكسیا، ).  ملیون عربي ٢٨٠ملیون مصري من  ٧٠حوالي (االصل 
هو االقل ) بلیون دوالر امریكي ١٠٠ اقل من(ناتجها المحلي االجمالي 

بمعدل نمو مترنح في السنوات القالئل الماضیة ال یكاد یتناسب مع معدل (
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الدخل المتدني بالنسبة للفرد في نجد من هنا، ).  النمو السكاني
، طبقا الحصائیات البنك ٢٠٠١دوالر سنویا في  ١٥٣٠حوالي (مصر
یتراوح ترتیب التي (لتنمیة البشریة والمؤشرات المتدنیة في تقریر ا ٢٣)الدولي
  .في االعوام القلیلة الماضیة ٢٤)من كل بالد العالم ١١٩و ١٠٩بین  مصر

وادي النیل والدلتا في  یقطنونالذین (من اجل الحفاظ على بقاء سكانها 
ال تعتمد ) اأساسمساحة اقل من واحد على عشرة من اراضیها الصحراویة 

مصر كانت تاریخیا بلدا  أن رغم.  ناعةمصر على الزراعة وال على الص
من قطنها % ٧٠زراعیا تسكنها اغلبیة من الفالحین وتزود العالم بنسبة 

: اكثر من ذلك، قاومت مصر محاولتین سابقتین للتصنیع.  طویل التیلة
التي قادها  ١٩٥٢الفترة ما بین الحربین العالمیتین والفترة بعد ثورة یولیو 

  .صا في اوائل الستینات تحت شعارات اشتراكیةجمال عبد الناصر، خصو 

حتى تطعم وتعلم وترفه شعبها اعتمدت مصر على ثالث مصادر للدخل 
  :القومي

 السیاحة    

 تحویالت العاملین المصریین بالخارج  
                                                             

قراءة للنتائج االولیة : محمد عبد الفضیل: لمطالعة ملخص عن المؤشرات السكانیة االساسیة ارجع ٢٣
ولمطالعة ملخص الحصائیات اكثر حداثة انظر .  ١١/١٠/١٩٩٧، االهرام ١٩٩٦للتعداد السكاني 

  .٨/٥/٢٠٠١االهرام : لتعبئة العامة واالحصاءالمؤتمر الصحفي لرئیس الجهاز المركزي ل
.  ٢٧/٧/٢٠٠١االصالح االقتصادي وعوائده االجتماعیة التنمویة، االهرام، : عثمان محمد عثمان ٢٤

دوالر فقط كمتوسط دخل الفرد، االهرام  ١٤٠٠، اعطى رئیس الوزراء المصري رقم ٢٠٠٣في اوائل 
٢٩/١/٢٠٠٣. 



٤٣ 

 

  قناة السویس(المواصالت(  

مصر لیست واحدة  أن مصدر رابع لبعض الوقت هو صادراتها النفطیة رغم
كمشت مصادر النفط، وتنتظر االنعاش أن مؤخرا.  رمن المصدرین الكبا

 وال یقل فداحة.  باكتشافات جدیدة، خصوصا في مجال الغاز الطبیعي
 أن حیث خرى األكماش قطاع البترول هذا عن باقي القطاعات الثالثة أن

.  الوطنیینكل منها یعتمد على عوامل خارجیة فوق سیطرة الالعبین 
ف ملیون زائر سنویا في افضل حال مقارنة بخمسة مالیین ونص(السیاحة 

بعشر اضعاف هذا الرقم في البالد المجاورة المطلة على البحر المتوسط 
كما حدث بعد مذبحة ( رهابقد تأثرت باإل) مثل فرنسا واسبانیا وایطالیا

وكما حدث مرارا مع كل نوبة من نوبات التوتر  ١٩٩٧االقصر في نوفمبر 
ت تحویالت المصریین العاملین بالخارج، تأثر ).  في الشرق االوسط

خصوصا في دول الخلیج، بالحروب والتوترات في البالد المضیفة والتي 
.  مصالح العمالة المهاجرةل مناهضهیكلة اقتصادیاتها بشكل  إلعادةتمیل 

تعتمد على الطلب العالمي للمواصالت،  فإنهابالنسبة لعوائد قناة السویس، 
المصدر الخامس الواضح لبقاء .  البترولخصوصا في قطاع تجارة 

  ٢٥.االقتصاد المصري هو قدرته على اجتذاب المعونة والقروض االجنبیة
.  وهذا تضارب مدهش مع قدرتها المحدودة على جذب االستثمارات االجنبیة

التسهیالت التي تتمتع بها مصر في شروط  المنح والقروض هي مثار 

                                                             
عالقات االقتصادیة الخارجیة المصریة انظر على سبیل المثال ملف عن ذلك والقضایا المتعلقة بال ٢٥

عن .  ٢٠٠٢، صیف ١٧احوال مصریة، االهرام، رقم : االقتصاد المصري وصالته الخارجیة في
.  ١١/١/٢٠٠١و ٤/١/٢٠٠١، الوفد، ٢٠٠١المشاكل المحیطة بالحكومة وصندوق النقد الدولي 

  .٣١/١/٢٠٠١، االهرام، )یس البنك الدولي السابقنائب رئ(حوار مع ابراهیم شحاتة : ایضا
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ُ .   خرىحسد بالد العالم الثالث األ َ ت ح مصر مثل هذا الدعم بسبب دورها من
تبیع مصر موقعها  أخرى بكلمات .  الهام في امن واستقرار الشرق االوسط

یمنحه هذا الموقع، بسعر اقتصادي،  أن الجغرافي االستراتیجي وما یمكن
مصر .  مطالب االستقرار االقلیمي والكوكبي إلشباعوخدمات سیاسیة 

ها، اقتصادیا، اذا لم یدفع المجتمع الدولي كانت ستصبح في اسوأ شكل ل
، الذي شطب حصة ملموسة من )نادي باریس(والمالي كفالتها  –السیاسي 

، والتي وصلت ١٩٩١/١٩٩٢دیونها الدولیة الثقیلة في اعقاب حرب الخلیج 
وما هو حرج بنفس المقدار العجز التجاري   ٢٦.مستوى حرجإلى  مؤخرا

بلیون دوالر  ١٥ا ال تقل قیمته عن تستورد مصر م.  المزمن لمصر
.  بلیون دوالر حتى تاریخه ٥امریكي ولكن صادراتها ال تتعدى مبلغ 

الخ، ما زال  ٢٧اصالح هذا الفرق، وتخفیض الواردات، وزیادة الصادرات
  .یجلب الغم في الجدل حول االقتصاد في البالد

.  الكارثةینذران ب اتجاهینإلى  تفرع في تلك اللحظة الجدل االقتصادي
بدال من الحدیث عن فائض المدخرات في البنوك التجاریة بالبالد،  األول،

، والتي تنتظر توجیهها في قنوات االستثمار السلیم، ٢٨دعك من الخارج
تتأخر الحكومة في دفع .  مشكلة نقص السیولةإلى  تحولت المناقشات

                                                             
الغرفة التشریعیة الثانیة (انظر  المناقشات المحتدمة للسیاسة االقتصادیة في جلسات مجلس الشورى  ٢٦

 .٢٢/١٢/٢٠٠٢االهرام، : في) في البرلمان
 توجه. تشجیع الصادرات: یوسف بطرس غالي: لترویج الصادرات انظر مقالة وزیر االقتصاد ٢٧

انظر ایضا ملخص التقریر الرسمي للجهاز .  ٢٩/٥/٢٠٠٠اجتماعي ولیس مجرد سیاسات، االهرام، 
  .١٢/١/٢٠٠٢روزا الیوسف، : المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

تقدیرات فلكیة لودائع المصریین تضع مصر على قمة قائمة المودعین في العالم الثالث الذین  ٢٨
  .الدهمیضعون ودائعهم في بنوك خارج ب
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، ونتیجة لذلك، دیونها الداخلیة، اقطاب البزنس لم یدفعوا دیونهم المستحقة
عانى النظام المصرفي وتعرض لفرض احكام ولوائح عمل جدیدة وتشدید 

ثانیا، النجاح المالي االكبر للحكومة، استقرار   ٢٩.في التدقیق على عمله
تهى بعد اكثر أن سعر تغییر العملة بین الجنیه المصري والدوالر االمریكي

فقد نحو (من المرات تم تخفیض سعر الجنیه عددا .  من عقد من الزمان
، واستخدمت احتیاطات الدوالر االمریكي )ثلث قیمته في السنتین االخیرتین

استهلك (في البنك المركزي من اجل مزید من التخفیضات في سعر الجنیه 
وظهرت السوق السوداء للعمالت ) أخرى نحو الثلث من االحتیاطي مرة 

دوالر وظهور االزمة العقاریة ازمة السیولة، ازمة ال  ٣٠.أخرى االجنبیة مرة 
لیست ) الحكومة تشریعا جدیدا لتنشیط السوق العقاري بعد ركوده فرضت(

نذیر تغیر سلبي في موقع  هاأن . ت اقتصادیة بالمعنى الحرفيمجرد ازما
في نفس الوقت صمام  تمثلهذه الطبقة   ٣١.الطبقة الوسطى على االخص

وطالما .  ة مثل النظام المصريظمأن الخطر الذي یهدد بقاءأیضا االمان و 
وجود سطح فوق  بأماني من اعضاء تلك الطبقة یشعرون ساسالجسم األ

ال  فإنهمرؤوسهم وبعض النقود في االیام المطیرة داخل حساباتهم البنكیة، 

                                                             
للدفاع عن سیاسة الحكومة االقتصادیة وتدابیرها المتشددة انظر خطاب رئیس الوزراء لرؤساء تحریر  ٢٩

  .١١/١١/٢٠٠٠االهرام، : ایضا حواره.  ٢٩/٨/٢٠٠٠االهرام، : الصحف
عن مشكلة تحویل العملة والقضایا المتعلقة بها انظر مقاالت عبر الفتاح الجبالي واحمد السید النجار  ٣٠

ولمزید من التفاصیل انظر قسم ازمة تحویالت العمالت للجنیه المصري .  ٩/١٠/٢٠٠٠في االهرام، 
  .٢٠٠٢االهرام، مایو ، ٢٠٠١في التقریر العربي االستراتیجي 

.  ٢٩/١٢/١٩٩٧الصیحة االخیرة للطبقة الوسطى، روزا الیوسف، : محمود المراغي: انظر مثال ٣١
بقة الوسطى في دوریة مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة انظر ایضا الملف الخاص حول الط

 .١٩٩٨، ١احوال مصریة، رقم : باالهرام
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الشقة السكنیة في سوق (ولكن عندما تنهار قیمة كال منها .  یتمردون
خفاض قیمة أن بسبب) لمودعة بالبنوكالعقارات، والقدرة الشرائیة للنقود ا

هبوط اسعار االرصدة تتخذ وجهات نظر الطبقة الوسطى منحى أو  العملة
التحرك في اتجاه  األدنى،فهي قد تبدأ، شاعرة بما تكابده الطبقات .  اخر

ولكن ذلك یعتمد على الكیفیة التي ینعكس بها .  تمردا وأكثراكثر سخطا 
في مصر على احوال المعیشة في المجتمع  االداء االقتصادي السیئ كما
  .ودینامیكیات نظامها السیاسي

اثر االحداث المأساویة للحادي عشر من سبتمبر على االقتصاد المصري 
بینما تحملت البالد خسارة .  كان هو تعمیق االزمة التي كانت موجودة توا

لنخبة ربحت ا ٣٢،)ملیار في السیاحة ١.٦منهم (بلیون دوالر  ٢.٥تقدر بـ 
  .الحاكمة عذرا جدیدا یبرر اداءها االقتصادي السیئ

عند الحدیث عن االقتصاد في مصر ال یستطیع المرء تجنب اضافة حاشیة 
كیف یستطیع هذا االقتصاد االستمرار مع مثل هذا االداء الكارثي .  درامیة
بعض من الناس االرفع تأهیال وموهبة في العالم یوجد هنا في مصر بینما 

أیضا؟  حقق  العالم المتقدمعلى مستوى في بعض الحاالت ربما لث و الثا
هم علماء أن . فسهم بتمیزأن بهذا المعنى، المصریون في المنفى االقتصادي،

                                                             
من الناتج المحلي % ١٠قدر وزیر االقتصاد المصري خسارة مصر بحوالي . ٣/١١/٢٠٠١الحیاة،  ٣٢

المانحین  عن مؤتمر شرم الشیخ النقاذ مصر من ازمتها بواسطة).  ١٩/١٠/٢٠٠١االحرار، (االجمالي 
.  ٢/٢/٢٠٠٢و  ٢٦/١/٢٠٠٢االهرام، : وزیر الدولة للشئون الخارجیة: والمقرضین انظر تفاصیله في

. ٢٢/١٠/٢٠٠١االقتصاد المصري واثار العاصفة االمریكیة، االهرام : احمد السید النجار: انظر ایضا
.  ٢٢/١٢/٢٠٠٢، االهرام، ٩/١١االستثمار االجنبي في مصر یتخطى حاجز : ویاسر صبحي

  .٢٠٠٢االتجاهات االقتصادیة االستراتیجیة، االهرام، : باالنجلیزیة انظر
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، وبناة جیدون للمباني )، استرالیاكندا ،أمریكابدرجة جیدة في العالم الجدید 
 في العراق، جمیع الدول الحدیثة في الخلیج ذلك، ومزارعون جیدونتشهد و 
لماذا ال .  هم مهنیون جیدون في عدید من المجاالت في بالد عدیدةأن

یستطیعون النجاح بنفس القدر في بالدهم نفسها ویرفعون من شأن 
  اقتصادهم الفقیر؟

النخبة .  ة للبلدداریاجابة هذا السؤال تقع عند اعتاب النخبة السیاسیة اإل
، تمتلك )الموظفین(روقراطیة الدولة هیمن علیها بیالحاكمة في مصر، التي ت

.  الكارثي ألدائهاومن االعذار  داريحظا قلیال من الرؤى ووفرة من الفقر اإل
 .ها قضیة سیاسیة اجتماعیةأن ،أخرىولكن مرة 

 المجتمع

 أوال،.  فقر االقتصاد المصري في ثالثة اشكال من الفقر المجتمعيینعكس 
مؤسساتها الحكومیة وفي القطاع العام ن للدولة في كال م دارير الفكر اإلفق

  ٣٣.ثانیا، الفقر المطلق لغالبیة السكان.  االقتصادي الواسع والمملوك للدولة
بعضهم  فرادالعالقات االجتماعیة بین األ إدارةوثالثا، الفقر االخالقي في 

البعض وبین الجماعات بعضها البعض داخل المجتمع على كال من 
 .ميالمستوى المحلي والقو 

                                                             
لیس فقط بالمعنى الكمي المتعلق بالخبز والزبد ومستوى المعیشة ولكن ایضا بالمعنى الكیفي المتعلق  ٣٣

نوات بمستویات التعلیم والخدمات الصحیة؛ هذان القطاعان اللذان انهارا بشكل خطیر في مصر في الس
عن المصاعب وأیضا عن االنجازات في قطاع التعلیم انظر على سبیل المثال تصریحات .  السابقة

 .٢٩/٩/٢٠٠٠األهرام : وزیرین للتعلیم
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نقص الموارد، بشكل یمكن فهمه، في اقتصاد نام هو المسئول االكبر عن 
هو، بدوره، شریك ومولد  داريولكن فقر الفكر اإل.  خلق الفقر االقتصادي

وحسابات التكلفة مقابل الفعالیة، وتصحیح  اإلنتاجیة،.  للمزید من الفقر
یتسبب فقر .  االخطاء عوامل ال تقل اهمیة عن توزیع الدخل القومي نفسه

بعض المجتمعات افضل من غیرها .  في زیادة معاناة الفقیر داريالفكر اإل
هذه الموارد  إدارةسوء .  معیشتها بنفس الحجم من الموارد الضیقة إدارةفي 

الضیقة یضاعف من الفقر المتسبب عن هذه الموارد المحدودة في المقام 
ن اقتصاد غیر تنافسي، في نفس الوقت، الفقر المطلق ینبع م  ٣٤.االول

یكافح الناس .  یجلب معه، للمفارقة، مجتمعا شدید التنافسیة بالمعنى السلبي
 إدارةولو تمت .  من اجل البقاء بموارد محدودة تجبرهم على منافسة همجیة

هیار نا تكون النتیجة النهائیةوف س ،أخرىهذا الصراع بشكل سيء، مرة 
هذه الحلقة الخبیثة هي قصة .  خالقيالسلوك المدني، وانتشار الفقر اال

 .مصر الحزینة مؤخرا

بعد تعرض امریكا لمأساة سبتمبر بنصف سنة، تعرضت مصر لمأساتها 
ولم تكن بفعل  اإلهمالالخاصة؛ تلك المرة ارتكبت المأساة أیادي غول 

فشلت  رهابآلة الدولة التي كانت قد نجحت في حربها على اإل.  یینرهاباإل

                                                             
عن المؤلفات الغزیرة حول الفقر في مصر انظر مثال عدة مقاالت قلیلة تلخص المشكلة في  ٣٤

  ٢٥/٦/١٩٩٣مدن اكواخ الصفیح، األهرام  نحو صندوق قومي لتنمیة: نبیل عبد الفتاح: التسعینات
معظم المصریین فقراء، الشعب، .  مشاریع الصندوق االجتماعي تزید الفقر: صبحي البحیري

.  ٢٤/٤/٢٠٠١حظوظ االغنیاء والفقراء، االهرام، : ؛ فهمي هویدي٢٧/٣/١٩٩٨و  ٢٠/٣/١٩٩٨
تقریر مجلس : محمد الطویل: البالد انظر ایضا ملخص للتقریر البرلماني الذي یعترف بدرجة الفقر في

 .١٠/٩/٢٠٠٠الشعب عن التنمیة االجتماعیة، مجلة اكتوبر 
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مات مئات من : ي حمایة ارواح مواطنیها في حادثة درامیةبشكل كارثي ف
الركاب محترقین حین استمر قطار رحلتهم في السیر عدة كیلومترات وقد 

غادر محطة العاصمة القاهرة؛ سائق القطار غیر  أن اشتعلت به النیران بعد
ك ن على جوانب طریق السكوالمشاهدو  مدرك لما یجري في سائر العربات

التقدیرات .  منع المأساةأو  یر قادرین على ایقاف القطارالحدیدیة غ
یضعون ارقام  الرسمیة تضع الضحایا في خانة المئات بینما شهود العیان

ولم ینج  باآلالفالقطار كان مشحونا  أن الف حیثالضحایا في خانة اآل
ما یهم هنا، بجانب خسارة .  قلة خرجوا من الجحیم احیاء إالمن الحادثة 

بشریة بهذا القدر، هي الطریقة الوجدانیة التي بدأت بها نیران قطار ارواح 
تمع المصري، على االقل وسط الصعید حرق التسامح والرحمة داخل المج

ها تمثل ذروة أن . حادثة القطار المأساویة لم تكن مجرد حادثة ٣٥ .النخبة
وع وق.  لنظام االجتماعي في مصر في نهایة القرن العشریناعراض تفكك ا

هذه الحادثة وردود االفعال التي اثارتها سلطت الضوء على السؤال الذي 
ما الذي حدث : دأب الناقدون في داخل وخارج مصر على طرحه

 ٣٦للمصریین؟

                                                             
بعیدا عن الكتابات العنیفة االنتقاد في صحافة المعارضة والصحافة المستقلة انظر كتابات ال تقل  ٣٥

ما هي قیمة : ظصالح الدین حاف: ٢٠٠٢مثال، االهرام الیومیة في . انتقادا في الصحافة الرسمیة نفسها
هوامش على : ؛ فهمي هویدي)١/٣/٢٠٠٢(بسطاء الناس في الدرجة الثالثة : االنسان، فاروق جویدة

؛ مغاوري )٩/٣/٢٠٠٢(دراسة حالة للسلوك المصري : السید یاسین) ٢٧/٢/٢٠٠٢(دفتر الكارثة 
: احمد سالمة ؛ سالمة)٢٠/٣/٢٠٠٢(نحو مقاربة جدیدة لقراءة مشروع النهضة القومي : شحاتة دیاب
  ).٢٠/٣/٢٠٠٢(رسالة بلیغة 

ایضا ).  ٢٠٠١ – ١٩٩٩دار الهالل، عدة طبعات (هذا عن حق اسم كتاب لجالل احمد امین  ٣٦
ظهرت تنویعات من هذا االسم في كتب ).  ١٥/٩/١٩٩٨االهرام، (مقالة لفهمي هویدي بنفس االسم 
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: وجهي العملةمن تعاملت التحقیقات في حادثة قطار الصعید مع كال 
للدولة االهمال الذي ارتكبه المسئولون عن هیئة السكك الحدیدیة المملوكة 

الركاب الذین لم یطیعوا لوائح االمن /الذي ارتكبه المواطنون واإلهمال
ته المحكمة في هذه القضیة أصدر  بعث الحكم الذي.  والسالمة اثناء السفر

برأت المحكمة الموظفین الصغار .  ذار شدید لكامل نظام الدولةأن رسالة
إلى  التهامالمحاكمة ووجهت اإلى  الذین اتهموا في القضیة وقدموا

.  كانت هذه صیحة المحكمة... اوقفوا التستر .  المتورطین الكبار بدال منهم
 ."التستر" -هوا القانون الذهبي السائر للنظام السیاسي االجتماعي أن إي

                                                                                                            
من فیض الكتابات الصحفیة التي .  ریةلعدید من المؤلفین الذین عالجوا التغیر في الشخصیة المص

تصرخ ضد تحلل المسلك االجتماعي في مصر انظر مثال رسالة العالم المصري بالخارج الذي قرر 
العودة للحیاة في مصر ولكنه غیر رأیه بعد ما رآه في القاهرة من سمات الفوضى والفساد والقبح والنفاق 

مصر في : سالمة احمد سالمة، الجامعي طبقا لتوصیفه في وسائل االعالم وتراجع المعرفة في النظام
ایضا انظر المواصفات الخمسة عشر للسلوك االجتماعي .  ٩/٩/٢٠٠٠عیون ابناءها، االهرام، 

من المقاالت .  ٩/١١/١٩٩٩الدرس، االهرام، : عبد الرحیم كامل: الصحیح التي یقدمها مؤلف اخر
غیاب االخالقیات في الشارع : السید ابو النجا: ثالالنقدیة العدیدة في الصحف طوال عقد انظر م

؛ ٢/٢/١٩٩٣ماذا جرى للناس في مصر؟، الشعب، : ؛ الشافعي بشیر٩/٤/١٩٩٢، المصري، الوفد
سمات الشخصیة المصریة، : ؛ محمد صالح عبود١٠/٢/١٩٩٣رد الفعل، االهالي، : حسین احمد امین

: ؛ كریمة كمال٤/١٠/١٩٩٩الم للقمامة، االهرام، االستس: ؛ سالمة احمد سالمة١٨/٢/١٩٩٩االهرام، 
حادثة ودروس، : میت نما: ؛ عبد العظیم رمضان١٤/٢/٢٠٠٠ضرورة االصالح االجتماعي، االهرام، 

؛ ٨/٤/٢٠٠١هل فقد المصریون میراثهم االخالقي؟، العربي، : ؛ هشام صادق١٨/٣/٢٠٠٠االهرام، 
العقد، : ؛ عبد الرحمن االبنودي٢/٥/٢٠٠١مة، صوت اال: ال شيء یحدث في مصر االن: نبیل عمر
: ؛ امین هویدي٢٩/٧/٢٠٠١من اجل الوطن، العربي، : ؛ عبد الحلیم قندیل١٢/٢/٢٠٠١االسبوع، 

خواء في مصر یدعو : ؛ حسین احمد امین٨/١/٢٠٠٢من سوف یربطها؟، االهرام، ... مسامیر محلولة
 ١٩/٨/٢٠٠٢القاهرة، االسبوع، في شوارع : ؛ احمد منصور٤/٧/٢٠٠٢للعنف، الحیاة، 

 .٢٦/٨/٢٠٠٢و
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قالئل، مصادفة قبل  بأشهرمع تصاعد اخر في االحداث وقع بعدها 
لثأر ) جنائیة(ة حادث.  مزید من النیران في صعید مصر.  ٢٠٠١سبتمبر 

تضمن الحادث قتل .  للعنف االجتماعي) سوسیولوجیة(واقعة أو  عائلي
ا بثأر عائلة لمقتل احد عام، اخذ ١٢طفل عمره  ومن ضمنهمشخص،  ٢٢

ُ .  في السابق رجالها َ لقد كان ذلك تطورا م ثا على الواقع االجتماعي في حد
بدأ الرأس بالرأس الن الثأر العائلي تأسس لمئات السنین، على م.  مصر

ها وظیفة الخبراء لیوصفوا الحادث من خالل أن ). وعدم قتل االطفال(
 .المناخ االجتماعي العام الذي یحتضن عنفا زائد عن الحد بشكل متطرف

٣٧ ُ َ ولكن ذلك كان شیئا م في السنوات السابقة كان هناك جم غفیر من .  ثاحد
ُ  تشار العنف االجتماعيأن الكتابات التي حذرت من .  بركَّ السیاسي الم

الدولة ضد المواطنین،  إرهاب اإلیدیولوجي،العنف أو  رهاباإل: یتضمن هذا
اشكال جدیدة من جرائم العنف، .  خصوصا الوحشیة والتعذیب البولیسي

ومن السلوك العنیف للشباب في المدارس والتواطؤ العام مع العنف كقانون 
 ٣٨.للسلوك االجتماعي

                                                             
-.٢٢ ,Murder Foretold, Al-Ahram Weekly: لتحلیل واف انظر باإلنجلیزیة ضیاء رشوان ٣٧

قصص من الثورة الى اإلجرام العربي، ... صعید مصر: وانظر ایضا مقالته بالعربیة. ٢٨.٨
ا النفجار االجرام؟، القاهرة، هل االقتصاد المفتوح سبب: وایضا عبد الرحیم علي. ٢٥/٨/٢٠٠٢
٢٧/٨/٢٠٠٢.  
القارعة، : فهمي هویدي: كمثال على عالمات الخطر االولى في بدایة العقد انظر االهرام ٣٨

كتبت كال المقالتان في االعقاب .  ٧/٤/١٩٩٢صلصلة العنف، : ونبیل عبد الفتاح ٣١/٣/١٩٩٢
لكتابات في نهایة العقد ).  حادثة العتبة(رة المباشرة لواقعة االغتصاب الشنیعة في مركز مدینة القاه

؛ )٢٨/٤/٢٠٠١(مالحظات على مشهد الجریمة في مصر : محمد نور فرحات: انظر مثال في االهرام
من قوة التشریع الى ... فعالیة القانون: من این تأتي ونبیل عبد الفتاح... ظاهرة العنف: محمد سلماوي
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  العنف

) میدان العتبة(اغتصاب وسط زحام وسط البلد في القاهرة افتتحت واقعة 
واع أن یمكن تصنیف.  اعوام التسعینات كعقد جدید لمختلف اصناف العنف

 :العنف هذه في الشرائح االتیة

 العنف الدیني السیاسي االیدیولوجي، الذي وصل قمته في أو  رهاباإل
الدولة، .  نییرهابوانتهى بصدام هائل بین الدولة واإل ١٩٩٢/١٩٩٣

تهاك حقوق االنسان والتدابیر االستثنائیة لكسب أن إلى وقد لجأت
یون یقومون بردود افعال متفرقة رهاببینما استمر اإل٣٩ .المعركة

خصوصا ارتكاب مذبحة االقصر ضد السیاح االجانب في نوفمبر (
 .نهایتهإلى  ولكن المد االعلى لعملیاتهم دفع).  ١٩٩٧

 ولكن ایضا  یینرهابلإلفي سیاق مواجهتها  عنف الدولة، لیس فقط
وحشیة البولیس هي القضیة .  كنمط عام في التعامل مع مواطنیها

في محاولة لالعتراف الجزئي بذلك، في اوائل ٤٠ .في هذا الموضوع

                                                                                                            
؛ )٢٩/٥/٢٠٠١(قلق على الحاضر والمستقبل : مي هویديوفه) ٧/٥/٢٠٠١(قوة االخالل بالنظام، 

الجریمة والعنف : انظر ایضا هاني ایاد).  ٢٣/٧/٢٠٠١(الدولة، وقیم احترام القانون : عمر هاشم ربیع
  .٢٠٠٢، شتاء ١٥في المجتمع المصري، احوال مصریة، رقم 

قوط دولة امبابة، االهرام، صعود وس: صالح الدین حافظ: عن المواجهات في تلك الفترة انظر مثال ٣٩
: انظر باالنجلیزیة.  ٢٥/٣/١٩٩٣اسیوط تخلع قناع الخوف، االهرام، : ؛ نبیل عمر١٦/١٢/١٩٩٢

، )MERIP(من التآمر للمواجهة، تقریر الشرق االوسط : االسالمیون والدولة في مصر: احمد عبد اهللا
  .١٩٩٣اغسطس -یولیو

سلسلة ارهاب البولیس، : مجدي احمد حسین: رى انظرلقائمة من االمثلة نقال عن الصحف االخ ٤٠
انظر .  ٢/٢/١٩٩٨جرائم ضباط البولیس، روزا الیوسف، : ایضا مایسة نوح.  ١٧/١٠/١٩٩٧الشعب، 
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 هذا العقد، تحملت الحكومة مخاطر تقدیم عدد من ضباط الشرطة
المحكمة لعدم كفایة قد برأتهم و (المحاكمة بتهم تعذیب المساجین إلى 
فیما بعد، حدثت محاكمات فردیة لضباط بتهم تعذیب ).  دلةاأل

الموقوفین تحت التحقیق في القاهرة أو  المحتجزین في اقسام البولیس
 .ادین بعض الضباط وصدر بحقهم احكام بالسجن.  أخرى  وأماكن

 ظاهرة تقلیدیة تزوي وتختفي، عادت اآلن  البلطجة، وكانت حتى
او (الفتوات .  تنتشر وأخذت أخرىعلى السطح مرة  للظهور

ینفذون بالقوة نظامهم الخارج عن القانون في االحیاء ) القبضایات
 ٤١.خرىاجهزة الدولة األأو  بالتواطؤ مع البولیس وأحیاناوالشوارع، 

 مستویات اعلى من الوحشیة والهمجیة إلى  الجریمة التقلیدیة وصلت
هذه الجرائم ). ي الفظیع، والحرق والتقطیعالجسد واإلیذاءاي التشویه (

 آلبائهممحدودة المجال، مثل قتل االطفال اآلن  ىالتي كانت حت
 .والعكس بالعكس، اصبحت تتكرر تباعا وعلى فترات زمنیة اقصر

 عدد الجرائم الشاذة والنادرة مثل جرائم القتل التي یرتكبها المحامون٤٢

                                                                                                            
مثال، خلف (ایضا تقاریر عن التعذیب في مصر التي وضعتها منظمات حقوق االنسان الوطنیة والدولیة 

  ).ظمة العفو الدولیة، لندنالتعذیب في مصر، من: االبواب المغلقة
البلطجیة یسیطرون : ؛ عادل حمودة١٠/٩/١٩٩١عودة الفتوات، الوفد، : نیفین یاسین: انظر مثال ٤١

وباء البلطجة یغزو الشارع المصري، : ؛ محمد جمال الدیب٢١/٤/١٩٩٧على مصر، روزا الیوسفن 
( ١٥/٤/٢٠٠٠من، االهرام، الشارع المصري وقبضة اال: ؛ عبد العظیم رمضان٣٠/٣/٢٠٠٠االهرام، 

  .٢١/٨/٢٠٠٢االهرام، ، البلطجة تهدد الشارع المصري: محمد هندي
لملخص عن القسم الذي یتعامل مع .  ١٩٩٨، االهرام، ١٩٩٧التقریر االستراتیجي العربي : انظر ٤٢

؛ عادل ٢٨/٩/١٩٩٩القتل اصبح جریمة سهلة، الشعب، : الجریمة في التقریر، انظر محمود سلطان
  .٢/٧/٢٠٠١اسباب العنف في المجتمع، االهرام، : بو زهرةا
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القتل الذي إلى  هذا اضافة  ٤٣.اوكالء النیابة مثال قد ازداد عددهأو 
 ٤٤.الحد رجال االعمال كحادثة اركادیا مول جرى في ناد

 أعاله،وضحنا معالمهما في االطار أبجانب مناخ العنف وممارسته كما 
.  الفساد والطائفیة: تبقى هناك سمتان هامتان للتفكك االجتماعي في مصر
یاسة فانهما یتخذان وبینما تتصل القضیتان ببعضهما اتصاال وثیقا بالس

في مجاالت اجتماعیة  الظاهرتان ابعادا اجتماعیة اعرض حیث تنتشر
في توسعهما السرطاني ینتقل الفساد والطائفیة عبر اللوحة .  اوسع

لفساد والطائفیة من كونهما ظاهرتین باعتبارهما ممارسة نظام حكم، ینتقل ا
ن عند اقسام مقبولتی كونهما في االخیر ظاهرتینإلى  لنخبن خلف امتسترتی

 .اصبحت هاتان الظاهرتان مرض اجتماعي ثقافي. متزایدة من السكان

 الفساد

تعرفت على  أن مثل كل المجتمعات البشریة، تعرف مصر الفساد منذ
إلى  ولكنها تصبح بدعة جدیدة عندما تصل.  وال بدعة في ذلك.  نفسها

ت لصالح الدین كما وصفته على سبیل المثال مقاال(مقیاس غیر مسبوق 
في صحیفة  نیوآخر ، ٤٧، وسالمة احمد سالمة٤٦، وفهمي هویدي٤٥حافظ

                                                             
 .١٠/٢/٢٠٠١جرائم حراس القانون، االهرام، : مرید صبحي ٤٣
 .٢٧/٤/٢٠٠١امراء مصر الجدد، المصور، : سعید الشحات ٤٤
في مقالته .  ٤/٣/١٩٩٢مسئولیة الجمیع، االهرام، ... محاربة الفساد: مثال مقاالته عن الموضوع ٤٥

انه بینما كان البرلمان الیاباني یناقش بجدیة الفساد كان برلماننا ینهي بشكل فجائي : لكاتبهذه الحظ ا
  .النقاش حول الفساد



٥٥ 

 

كما وصفه المرحوم تحسین بشیر في (فساد بال لجام أو  )االهرام الرسمیة
كما (فساد یتطلب تصریحا من القمة أو  ،٤٨)مقالة بالجریدة المعارضة الوفد

لشعب، والذي دفع طالب بذلك المرحوم حلمي مراد، في الجریدة المعارضة ا
في كلمة، الفساد االفقي التقلیدي الذي ).  المعتقلإلى  ثمنا لقوله ذلك بذهابه

.  ینتشر هنا وهناك قد تحول اكثر الن یكون فسادا رأسیا ینساب من القمة
 :الشرائح التالیةإلى  هذا النوع من الفساد یمكن تفتیته

 ه أن . ٤٩كةالفساد داخل الطبقة السیاسیة، بدایة من رأس السم
یتضمن عموالت سمسرة تجارة السالح، والبترول، ومواد الطعام 

ها أن . التي تقوم بها الدولة خرىوالمعامالت التجاریة األ یةساساأل
تمتد لمنح تراخیص الدولة في المجاالت المختلفة من قطاع التشیید 

وسائل االعالم بجانب تداول العرض والطلب في قطاع إلى  والبناء
احد اكبر .  ة بواسطة الحكام الریفیین ورعاتهم الوطنیینالزراع

واغلى الهبات للنخب السیاسیة الفاسدة هي اراضي الدولة والمباني 
ستخدم اغراق االسعار السكنیة المتعلق بالثروة العقاریة، حیث یُ 

تتضمن االمثلة .  لتسهیل االستیالء السلطوي والتوزیع على الزبائن
اضي سیناء ومنحها للجنراالت السابقین التي تضرب على ذلك ار 

                                                                                                            
 .١١/٥/٢٠٠١عندما تكون القوة فوق الحق، الوفد، : على سبیل المثال مقالته عن الموضوع ٤٦
ي مارینا بالساحل انظر حملته الصحفیة عن اساءة استخدام السلطة في منتجع االغنیاء الصیف ٤٧

 ).٢٠٠٠عدة اعمدة في جریدة االهرام في صیف (الشمالي 
 .٣/٩/١٩٩٢خطاب مفتوح الى الرئیس مبارك، الوفد، : تحسین بشیر ٤٨
وانظر ایضا روایته عمارة .  ٢٩/٤/٢٠٠١الحدیث عن رأس السمكة، العربي، : عالء االسواني ٤٩

 .لطةیعقوبیان التي تشیر ضمنا الى فساد كبار رجال الس



٥٦ 

 

في الجیش، واالستخبارات والبولیس، وقرى الساحل الشمالي غرب 
العسكریین والمدنیین من النخب السیاسیة،  للمحاسیباالسكندریة 

مثل فیالت الوزراء في ابو سلطان (متمیزة في البالد  أخرى ماكن وأ
  ).في منطقة قناة السویس

فقط الصف الثاني من .  الرؤوس الكبیرةإلى  ال تصلهنا تتوقف الصحافة و 
الصف .  یتناوله الجدل حول الفسادأو  یشار الیه أن القیادة السیاسیة یمكن

بمالحظات ملتویة قلیلة أو  ،٥٠بالنكاتأو  االول یمكن تناوله فقط بالهمس،
لقد تناولت الصحافة حقا فساد الوزراء .  ٥٢كتابةأو  ٥١تقال شفاهة
، ٥٣ورجال الصف الثاني في مؤسسات الفساد المدنیة الهامة والمحافظین،

ساحات القضاء وصدرت بحقهم إلى  مع بعض من اولئك الرجال ذهبوا
 ٥٤.اعید تأهیلهمأو  اطلق سراحهمأو  أحكام

                                                             
 .معظم النكات تدور حول االبن االكبر للرئیس، عالء مبارك ٥٠
انظر الجدل الكالمي، في لقاء اكادیمي بجامعة القاهرة، بین االكادیمي احمد عبد اهللا رزة واسامة  ٥١

هل هي دخان من .  "عن قضیة النكات على عالء مبارك) مدیر مكتب الرئیس للشئون السیاسیة(الباز 
وكانت اجابة مستشار الرئیس التي استمرت عشر دقائق .  ما تساءل عنه احمد عبداهللاهذا " غیر نار؟

  .ملتویة" نعم"
نائب رئیس الوزراء والسكرتیر العام للحزب (اللعبة االخیرة لصفوت الشریف : عادل حمودة: مثال ٥٢

 .٣٠/٧/٢٠٠٠، العربي، )الحاكم
ي حمالت طویلة ضد وزراء في مناصبهم الشعب، صحیفة حزب العمل االسالمي، انخرطت مرتان ف ٥٣

لهذا السبب، عانت الجریدة من احكام قضائیة ضد صحفییها بما فیهم رئیس .  متهمة ایاهم بالفساد
لسنا خائفین من مافیا : انظر عادل حسین.  التحریر مجدي حسین الذي قضى عامین في السجن

 .٢٥/٢/١٩٩٢الفساد، الشعب، 
.  ٢٠٠٢السابق الذي حكم علیه حكما قاسیا بالسجن في نهایة عام  االشهر، قضیة وزیر المالیة ٥٤

ویحاكم االن، ایضا، الرجل الثاني في مؤسسة .  والرجل الثاني في قطاع الزراعة الذي قدم للمحاكمة



٥٧ 

 

  فساد طبقة الموظفین من السلطات التنفیذیة في البیروقراطیة الحكومیة
شیوعا والتي  وأكثرهافساد ه احد اقدم اشكال الأن . وهیئاتها المختلفة

كثیر من موظفي الدولة هم .  لألموریراها المواطنون نسقا طبیعیا 
 أالومن الواجب  ،وصفهم الوظیفيفاسدون یكاد یكون فسادهم بحكم 

ولكن سبب المظالم االخیرة هو   ٥٥.ذلكأمام  تكون هناك دهشة
 من  ٥٦.به الفساد عرفا اعتیادیاأصبح  عادي الذيالغیر  الحجم
 أن یمس الفساد حیاة المواطنین بدرجة متسعة حیث أخرى ناحیة 

مصر تحكمها دولة شدیدة المركزیة تتدخل في تفاصیل حیاة مواطنیها 
كلفة هذا الدور المتسع باهظة، لیس فقط الیوم اصبحت .  الیومیة

 ٥٧بمعیار الرشاوى التي یجب دفعها هنا وهناك لموظفي الحكومة
.  تعرض له حیاة المواطنین نفسهاالذي ت ولكن ایضا بمعیار الخطر

بسبب فساد موظفي الدولة، الفاتورة المدفوعة لضحایا الكارثتین 
) انهیار المدارس مثال( ١٩٩٤، وسیول ١٩٩١الطبیعیتین، زلزال 

شذوذ فساد التسعینات یتبدى بشكل اكبر في .  كانت اكثر كلفة
 أن من المحتم .االفساد الذي تم في ساحة كانت بشكل معتاد عفیفة

                                                                                                            
االعالم وقد طرد منها رجل اخر مهم، عندما برأته المحكمة؛ وقد صودرت امالك االول والثاني موقوف 

 .٢٢/١/٢٠٠٢احكام تسر الرأي العام، االهرام، : رانظ.  في الحبس
، مهنة سیئة السمعة، روزا )تراخیص البناء للعقارات بالمدن(مهندسو التراخیص : محمد الجزار: مثال ٥٥

 .٣٠/٣/٢٠٠٢الیوسف، 
هل توجد طریقة لمواجهة الفساد الحكومي الذي یتسبب في معاناة الناس، : حلمي مراد: انظر مثال ٥٦

 ٣١/٧/١٩٩٦الفساد وصل الوزارة یا سیدي الوزیر، الدستور، : ؛ عبد الفتاح علي٢/٢/١٩٩٣الشعب، 
 ).اغلقت هذه الصحیفة بعد ذلك(

  .٢٩/٧/٢٠٠١هل اصبحنا امة شحاذین؟، العربي، : حسین احمد امین ٥٧



٥٨ 

 

یة التي تحت ساستحتفظ البیروقراطیة العتیقة بسجالت مواطنیها األ
وثائق المیالد والوفاة والزواج والطالق .  یدها منظمة تنظیما جیدا

  ٥٨.فسهمأنموظفي الدولة من  لقاء رشوة للقائمین علیها تُزوَّر
 وذلك یؤثر.  حرامیها، كما یقول المثل الشعبي المصري... حامیها

تنفیذ أو  ت ال تستطیع اصدار حكمأن :على عمل النظام القضائي
النظام القضائي نفسه، المحترم  ! كم على شخص یحمل شهادة وفاةح

ضحیة للفساد الذي أصبح  عتبر مفخرة البالد،بشكل تقلیدي والذي یُ 
ینخر كل شيء، حین یزداد عدد القضاة المقبوض علیهم والذین 

 .تصدر بحقهم احكام

عجز البیروقراطیة المتضخمة، والتي توظف نحو إلى  ا اضیف الفساداذا م
) ملیون ونصف الملیون في القطاع العامإلى  إضافة(ملیون موظف  ٥.٥

من المصریین وحوالي % ١٠(ملیون  ٧٠من سكان مصر البالغ عددهم 
یخمن نوع العالقة  أن ، یستطیع المرء)ثلث قوة العمل في البالد موظفین

.  التعذیب السیاسيأو  ن الدولة والمواطن دون الحدیث عن القمعالقائمة بی
سام المواطنون العذاب عندما یتعاملون مع البیروقراطیة دون قرابة لذوي یُ 

 .  ٥٩رشوةأو  وساطةأو  السلطان

                                                             
تزویر وثائق : ؛ مایسة نوح٢٨/٨/١٩٩١مثال، اكبر عملیة الصدار شهادات وفاة مزورة، االهرام،  ٥٨
 .٥/١/١٩٩٨لزواج والطالق على مقاهي الحسین، روزا الیوسف، ا

العودة لموهبة تعذیب المواطنین، المواطن : عبد العظیم رمضان: ١٩٩١مثال انظر مجلة اكتوبر في  ٥٩
لالطالع على ).  ٨/١٢/١٩٩١(، )١٥/١٢/١٩٩١(المصري ورحلة في جحیم الجهاز الحكومي 

 - ٤این كرامة الدولة؟، المصور، والرشوة حالل، : شهیبعبد القادر : تعلیقات احدث انظر مثال
١٨/٥/٢٠٠١.  



٥٩ 

 

 القطاع الخاص أو  فساد طبقة رجال االعمال سواء في القطاع العام
مختلفة القطاع العام  بأحجاماشتملت حاالت الفساد .  االقتصادي

منذ توسعه في الستینات من خالل التعایش مع القطاع الخاص 
الذي اخذ یتوسع في السبعینات، وازدادت حاالت الفساد تلك بوتائر 

فتتح العقد االخیر اُ . متسارعة في العقد االخیر من القرن العشرین
 . الفضائح التي تورط فیها سالح استخدام الدین في البزنس بأكبر

حدث هذا بواسطة المضاربة بودائع المواطنین التي جذبتها ارباح 
یة التي عرفت باسم سالماإلعالیة بشكل مصطنع قدمتها الشركات 

هیار العوائد نا تسبب).  صنادیق استثمار(شركات توظیف االموال 
 . هاء هذه الحقبةنا في خسائر فادحة للمودعین وكفل للحكومة

.  بنفس الحجم والشدة أخرى حة تهى عقد التسعینات بفضینا
تضمن ذلك عدید من رجال االعمال الكبار الذین استدانوا من 

  ٦٠.البنوك التجاریة الحكومیة ولكنهم لم یسددوا ابدا دیونهم المستحقة
في كلتا الحالتین في   ٦١.البعض هرب بشكل جماعي من البالد

ن ذلك ال ولك.  بدایة ونهایة العقد، كان القطاع الخاص هو الجاني
البنوك التي منحت القروض هي .  یعفي القطاع العام من اللوم
ي ومدراءها لیسوا فوق مستوى أساسمؤسسات قطاع عام بشكل 

أقدمت وقد اعترفت الحكومة بذلك جزئیا بالتغییرات التي .  الشبهات
 .البنوك ولوائح عملها إدارةعلیها في كال من هیئات 

                                                             
 .١٠/٦/٢٠٠١التغییر من اجل مصلحة االستقرار، االسبوع، : احمد عزالدین: انظر مثال ٦٠
 ١٥/١٠/٢٠٠٠الهاربین بملیارات مصر، العربي، : عادل حمودة: انظر مثال ٦١



٦٠ 

 

لي الدولة الكبار مسئو  أن المعروف یة منسالماإلفي حالة الشركات 
شطة تلك الشركات، بعضهم من خالل هبات تحت اسم أن استفادوا من

في الحالة .  شاعت في البالد روایات عن التستر علیهمو .  كشوف البركة
اضطرت الدولة للتضحیة ببعض  األعمال،وهي هروب رجال  األخیرة

ق ٕ في   ٦٢.نتیجة لذلك التهمالمسئولین الكبار، خصوصا في قطاع البنوك، وا
 ةداریواإلالطبقتین السیاسیة  تاالتین، كان الفساد یمت بصالت لكلالح تاكل

تفسد بعیدا عن  أن ال یمكن لطبقة رجال االعمال.  اللتین ذكرناهما سلفا
.  مقدس لفساد الدولة وفساد السوقالغیر ه الحلف أن .فساد هاتین الطبقتین

على جانب واحد من  رون الموالون للدولةلكتاب والمفكایشدد رغم ذلك، 
ء الذي الجز  ففي الوقت الذي ال یهمل فیه هؤالء  ٦٣المعادلة اكثر من االخر

بقة رجال االعمال طإلى  تقادهم موجهنا جسم أن تلعبه الدولة في الفساد، إال
مصر، بسبب ما بلغه الفساد المؤسسي .  میكروب الفسادكناقلین لعدوى 

اقتصاد سوق صریح وتفشل إلى  التحولال یمكنها  المنظم من مستوى،
منطق واضح تغذیه دون  هذا  ٦٤.بیروقراطیة الدولة في قیادة تنمیة البالد

عناصر لیست اقل األعمال الذین تعاونهم مواربة عناصر من طبقة رجال 
.  وفي القطاع العام وفي المؤسسة السیاسیة بیروقراطیة الدولة فسادا في

تلوم السوق كسبب لفسادها هي : سیاسیة من كال الطرفینتغنم المؤسسة ال

                                                             
  لجنة االقتصادیة بمجلس الشعبقضیة احد كبار رجال البنوك الذي عمل ایضا رئیس ل ٦٢
احمد عز الدین وعادل حمودة، انظر الى الهامشین السابقین وكتابات اخرى في جریدتي : مثال ٦٣

 .صوت االمة واالسبوع االسبوعیتان
في القضیة التي برأت المحكمة احد كبار رجال القطاع العام انتقدت المحكمة ایضا السیاسة  ٦٤

 ).١٢/٦/٢٠٠٢الحیاة (ى االستثمار االقتصادیة التي ال تشجع عل



٦١ 

 

هي قائدة التنمیة و، طبعا،  بأنهاللمفارقة،  اإلدعاءوتستمر في ... نفسها
 .السلطة السیاسیةقائدة 

 بعض الصحفیین، على االخص في .  فساد طبقة المثقفین
فسهم بتلقي رشاوى من أن الصحافة المطبوعة، متهمون من زمالئهم

البعض االخر متهم   ٦٥.عمال والبیروقراطیین الكباررجال اال
اخرون من الذین یتلقون رشاواهم   ٦٦.برشاوى عبر العالم العربي

من وسائل االعالم المرئیة هم توا یحاكمون بسبب تلقیهم رشاوى 
  ٦٧.من اجل السماح لوجوه معینة بالظهور على شاشات التلفزیون

متفجرة تورط فیها اثنان  قضیة  ٦٨.اساتذة جامعات متهمون بالفساد
من نواب عمید كلیة الطب بجامعة القاهرة متهمان بالتزویر في 
نتائج االمتحانات الممیكنة على الكمبیوتر حتى یسمحان البنیهما 
بالحصول على درجات عالیة ومن ثم یتم تعیینهما في هیئة 

في هذا القطاع اكثر المخاطر جدیة في یكمن   ٦٩.التدریس بالكلیة
 بألمیكتوي شباب مصر توا .  ب جیل الشباب عن بالدهمتغری

ویسبقها المستویات المتدهورة للتعلیم الذي %) ٢٠حوالي (البطالة 
هؤالء الشباب یجدون صعوبة في الزواج وفي العیش .  یتعلمونه

                                                             
انظر مقالته في العربي، .  فتح الموضوع بمقالة فهمي هویدي وتسبب في موجة من المقاالت ٦٥

١٥/٤/٢٠٠١. 
 تلقي رشاوى من الرئیس العراقي صدام حسین هو الموضوع الذي افتتحه ممدوح الشیخ ٦٦
 .ءقضیة رئیس قطاع االخبار في تلفزیون الدولة ارسلت للقضا ٦٧
 .٣٠/٤/٢٠٠١جامعاتنا في خطر، االهرام، : لبیب السباعي: انظر مثال ٦٨
وفیما بعد ادین احدهما وتمت ) ٢٩/٦/٢٠٠١االهرام، (حول النائب العام الرجلین الى المحاكمة  ٦٩

 .تبرئة االخر



٦٢ 

 

هل یستطیعون تحمل معاناة تدهور .  حتى طبیعیةأو  حیاة هانئة
َ اخالقیاتهم الذي ینتج بسبب االخالق لهم ثَ یات المتردیة لمن هم م

هل سوف یتردون في هاویة التبلد، والعنف وفقدان اي   االعلى؟
قضیة في نفس الموضوع هي تلك القضیة   ٧٠شعور باالنتماء؟

كبار رجال البنوك الذي عمل ایضا كرئیس للجنة  بأحدالخاصة 
 .االقتصادیة في مجلس الشعب

الصور التي استعرضناها بالحدیث عن الفساد في مصر ستبدو مصر مع 
 أن مبالغات سوف یعتبر المسئولون في الدولة تلك االمثلة.  اعاله مظلمة

مصر لیست  أن ولسوف یقولون.  لم یعتبروها صادرة عن غرض شریر
وهناك العدید من االشیاء الطیبة التي تستحق ... اكثر بلد في العالم فسادا

لجانب االكثر سطوعا في ولكن ا.  هم على حق.. نعم.  الثناء في مصر
.  مصر موجود رغما عن السیاسات والممارسات التي تدعو لمزید من الفساد

في مصر الحكومیة، هناك العدید من المسئولین طاهري الید وموظفي 
الدوله الذین یرفضون الرشاوى رغم مرتباتهم الضعیفة وظروف معیشتهم 

تذة والمهنیین من االساو، في مصر غیر الحكومیة، هناك العدید .  الصعبة
فسهم لخدمة مجتمعاتهم أن حكومیة الذین یكرسونالغیر ونشطاء الجمعیات 

سكان هذه المجتمعات هم غالبیة السكان .  العون بشدةإلى  التي تحتاج
.  هناك العدید من الشرفاء في مصر.  الذین یعملون باخالص وكرامة

                                                             
والشباب المصري بین االنتماء ) ١٩٩٤(قضیة الشباب : انظر اعمالنا حول هذا الموضوع ٧٠

 –مصر : انظر ایضا، یحیى الجمل.  ، مركز الجیل للشباب والدراسات االجتماعیة، القاهرةوالمشاركة
  .٤/١/٢٠٠٣لماذا ال یمكن ان تكون ایضا ساحرة المصریین؟، االهرام، ... ساحرة الفرنسیین
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ویسیر حیاتهم الجماعیة، ولكن، مع االخذ في االعتبار النظام الذي یدیر 
 .موررین على فرض نظام شریف لتسییر األهؤالء الناس غیر قاد

 الطائفية

المهاتما غاندي كان على صواب في اواخر االربعینات عندما مدح 
%) ٩٠حوالي (المصریین على التناغم الذي صاغوه بین الغالبیة المسلمة 

االغلبیة  المصطلح، نأ حتى %)١٠ي حوال) (االقباط(المسیحیة  واألقلیة
بعد اكثر من نصف .  سابقا في البالد ستخدامااللم یكن شائع  واألقلیة،
الكاتب الصحفي الشهیر أصبح  الطائفیة برأسها بوضوح، إطالل معو قرن، 

اقباط : بعنوان ١٩٩٤محمد حسنین هیكل قادرا على كتابة مقالة في ابریل 
كان ذلك ردا .  المصري ولكن جزء من نسیج الشعب - أقلیةمصر لیسوا 

على ندوة اكادیمیة تعالج قضیة االقلیات بمن فیهم االقباط في الشرق 
 هاأن رت الندوة رد فعل النخبة الفكریة السیاسیة المصریة لدرجةاثا.  االوسط

بغض النظر عن .  قبرصإلى  تقلت بمكان اقامتها من القاهرةأن
ة للطائفیة في مصر المصطلحات المستخدمة والحدث، القضیة الملموس

 .  ظلت بندا في اجندة هموم االمة

قمته ابان مشاركتهم في الثورة الوطنیة إلى  بلغ شعور االقباط بالسمو
والعقود التالیة لبناء الدولة العصریة  ١٩١٩المناهضة للبریطانیین في عام 

 لإلخوانولكن المنحى اخذ یهبط تدریجیا مع البروز التدریجي .  في مصر
.  امة علمانیة-یة ولیست دولةإسالمین، الذین نادوا بمصر دولة المسلم
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ومع ذلك هذا االنزالق تم كبحه حتى اوائل الخمسینات باستمرار، رغم 
االغلبیة العلماني، حزب الجاذبیة الجماهیریة لحزب من خالل التأرجح، 
قباط ل بقاء الجیل الذي قاد الثورة الوطنیة، ومن ضمنهم االاطو الوفد، و 

بقیادة جمال عبد  ١٩٥٢ثورة یولیو وقعت .  بارزین مثل مكرم عبید باشاال
تهى االمر سریعا أن المسلمین في البدایة، ولكناإلخوان  الناصر تحت تأثیر
المسلمین لنحو عشرین عاما اإلخوان  تم اضطهاد.  بصدام مبكر معهم

رت ولكن بعض من سمات النظام الجدید اث.  نظام اشتراكي علماني وتأسس
لم یكن هناك قبطي واحد بین قیادة  األصلمن .  على االقباط سلبیا

ثانیا، التدابیر ذات التوجه  . الضباط االحرار ومجلسهم لقیادة الثورة
الزراعي وتأمیم الشركات الخاصة اثر على بعض  كاإلصالحاالشتراكي 

عه ثالثا، كان على النظام لتغطیة قم.  العائالت القبطیة من ذوي االمالك
 أن يإسالمالمسلمین وحتى یسمح بتمریر اشتراكیته في مجتمع  لإلخوان

مثال، استثمار اكثر في التعلیم (یة معینة إسالمیحافظ على مالمح 
وافتتاح  يسالماإل، بوابة مصر للعب دور في العالم باألزهري سالماإل

عدد متزاید من االقباط غیروا ).  مشروعات مثل محطة اذاعة القرآن
الذین مكثوا في الوطن بدأوا  وأولئك.  العالم الجدیدإلى  هم وهاجرواموطن

.  تغییر مشاعرهم بشكل طفیف متوجسین بما قد یأتي به المستقبل في مصر
شطة الحیاة العامة في مصر أن بدأت النخبة القبطیة النشیطة تنكمش عن

، مع اتخاذ الكنیسة )عضویة هامشیة في البرلمان على سبیل المثال(
 .لقبطیة االرثوذكسیة وضع المتحدث باسم االقلیة التي اصبحت امر واقعا

الحكم في إلى  تغیرا في الحقائق عندما جاء الساداتأصبح  تغیر المشاعر
یین ضد خصومه الیساریین، وهو سالماإلاطلق السادات .  بدایة السبعینات



٦٥ 

 

ن قمة الروایة هذا العقد كا.  التكتیك الذي كلفه حیاته بعدها بعقد من الزمان
ابتدأ العقد بحادثة .  المحزنة للعالقات بین الطوائف في المجتمع المصري

بسببها لجنة تحقیق برلمانیة  تشكلتوالذي ( ١٩٧٢الخانكة الطائفیة في 
ابتدأ العقد ).  تقریرا ما زال ینتظر التنفیذ في مصر حتى الیوم وأصدرت

في حي الزاویة  أخرىطائفیة التالي بقتل الرئیس السادات في اعقاب حادثة 
الحمراء بالقاهرة والذي استخدم كذریعة لسجن خصوم السادات من القیادات 

التطورات المنحازة ).  مذبحة سبتمبر(المدنیة، بكل تنویعاتهم السیاسیة 
ازمة من النوع  األزمة،هت حیاة الرئیس وواجه النظام أن یینسالملإل

 .السیاسي ولكن بطعم طائفي

، بالتصالح مع ١٩٨١اعتلى السلطة منذ  أن بعد األزمةارك مع تعامل مب
السطح إلى  ولكن نحو منتصف العقد االول من حكمه عادت.  المعارضة

وقعت .  يسالماإلالتوترات السیاسیة والطائفیة مع ظهور التشدد  أخرى مرة 
ربما   ٧١.خصوصا في صعید مصر األقباطحوادث من االعتداء على 

ن السیطرة على یین نحو منتصف التسعینات قد أمَّ سالماإل یكون الصدام مع
القلیل نحو تغییر  إال هذا الصدام ومع ذلك، لم یفعل.  السلطة السیاسیة

اذا ما كان   ٧٢.المشاعر الطائفیة ومنظوراتها التي تراكمت طوال هذه العقود
 هناك جدیدا في االحداث الطائفیة، یتجاوز التوترات المعتادة في الحیاة

                                                             
مسیحیا  ١٣حیث قتل ) محافظة اسیوط في صعید مصر(الحادثة التي مست المشاعر في صنبو  ٧١

 .كانت عالمة على القتل الطائفي في التسعینات ١٩٩٢في مایو 
عن المشكلة القبطیة عموما انظر اعمال میالد حنا وولیم سلیمان ویعقوب انطونیوس وادوارد الذهبي  ٧٢

كل العالم یعترف بمشاكل االقباط ما عدا الحكومة المصریة، : انظر ایضا مقالة مجدي خلیل.  واخرین
 .١٢/٨/٢٠٠١، وطني
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اثارة  وأكثرها اصبحت اقل عددا ولكنها اسوأ في طبیعتها أن الیومیة، فهو
، وهذه ٧٣للكنائس الحوادث الطائفیة تلك تضمنت حرق متكرر.  للمشاعر

المرة امتدت النیران للكنائس العریقة ذات المكانة مثل دیر المحرق في 
 ولأل، ١٩٩٧في كنیسة ابو قرقاص عام  األسوأوكان .  ١٩٩٤اسیوط عام 

َ مرة یُ  وبلغنا اسوأ نقطة في طالع النحس هذا مع .  ق الناس اثناء تعبدهمحر
، ١٩٩٩، ١٩٩٨، عام "الكشح"ثالث حرق لكنیسة في نفس القریة 

٢٠٠٠.٧٤ 

من  آالف تظاهر في اهتیاج".  رالقشة التي قصمت ظهر البعی"، وأخیرا
.  ركیةطریفي فناء الباالقباط الذین كانوا حتى وقتنا الحاضر متهیبون، 

الصحف، به صور عري فاضح،  ألحدكانوا یحتجون اسمیا ضد تقریر فج 
ولكن االقباط كانوا ینشرون بشكل   ٧٥.عن قضیة لقس خارج على الكنیسة

في اختیار االقباط .  جوهري كل المظالم التي تحیق بهم على العلن وللكافة

                                                             
انظر مثال التغطیة الواسعة .  ٢٠٠٢في فبرایر ) محافظة المنیا(هي كنیسة مغاغة  اخر الحوادث ٧٣

 .١٣/٢/٢٠٠٢لهذه الحادثة في االهالي، 
فشلت .  قبطیا في الحریق االخیر من سلسلة العنف الطائفي في هذه القریة ٢٠قتل اكثر من  ٧٤

انظر .  اتهموا بإحداث الحریقالمحكمة في اثبات التهمة على اشخاص القاتلین وسط الغوغاء الذین 
من الشخصیات العامة تعلیقا على تلك الحادثة والمشكلة الطائفیة بأكملها في مصر  ١٠٠تصریحات 

  .٢٠/٢/٢٠٠٠صحیفة وطني، : في
اغلقت الصحیفة ومنع الصحفیون الرئیسیون بها من مزاولة .  ١٣/٦/٢٠٠١تحقیق جریدة النبأ،  ٧٥

: انظر مثاال للتغطیات الصحفیة وردود االفعال في).  مل فیما بعداعادتهم المحكمة للع.  (المهنة
، محمد صالح، ٢١/٦/٢٠٠١النبأ والصیادون؛ االهرام، : محفوظ االنصاري ١٩/٦/٢٠٠١، االهرام

ازمة صحافة ام ازمة : عمرو الشوبكي٢/٧/٢٠٠١، االاهرام ١/٧/٢٠٠١مظاهرات االقباط، ؛ الحیاة 
، ضیاء ٩/٧/٢٠٠١عن النبأ والتحقیقات، االسبوع، : طارق البشري ،٩/٧/٢٠٠١مجتمع؟؛ االهرام، 

 .٢٠/٧/٢٠٠١صیف الغضب القبطي، الحیاة : رشوان
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هجانهم وسخطهم على لفناء البطریاركیة مقر قیادتهم الدینیة لیذیعوا منها است
هم ) حتى الشارعأو  نقابة الصحافیینأو  بدال من البرلمان(ما یجري لهم 

 .هم اصبحوا طائفیین من منطلق رد الفعلأن بال رویة یقدمون البرهان على

تمثیل برلماني  أسوأالحقبة التي شهدت مثل هذه الحوادث، والتي رأت 
یدة تؤثر على قضیة تشهد حدوث ابعاد جد أن ، كان علیها٧٦لألقباط

 أن كان على مصر.  هذا هو البعد الخارجي.  الطائفیة برمتها في مصر
.  تواجه تدخل ثالثي الرؤوس من وراء البحار في المسألة الطائفیة المصریة

قضایا  باألخصجموع منظمات حقوق االنسان الدولیة التي تتناول  أوال،
ثانیا، العدد المتزاید من  . قضایا حقوق االنسان في عمومهاأو  االقلیات

االمریكیة خصوصا بعد  دارةثالثا، اإل  ٧٧.منظمات االقباط في المهجر
تمریرها قانون جدید من الكونجرس وتشكیل لجنة لمراقبة قضیة الحریات 

من مكونا دعم الحریة الدینیة، فعال، جزءا أصبح  . حاء العالمأن الدینیة في
تمثل المصادر الثالث تطورا یؤخذ في   ٧٨.خرىالمعونة االمریكیة للبلدان األ

الحكومة، الكنیسة القبطیة، : االعتبار جدیا من قبل الالعبین الداخلیین
فهم بكل مفردات خطاب الوحدة الوطنیة العالي .  والنخبة القبطیة وجموعها

                                                             
كتب مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة باالهرام عن االنتخابات بین /عن ذلك انظر تقاریر ٧٦

  .٢٠٠٠وعام  ١٩٨٤
 .١٩٩٩ط المهجر، دار الخیال، القاهرة، اقبا: مجدي خلیل: لمطالعة عمل متكامل عن ذلك انظر ٧٧
الغرب : سمیر مرقص، الحمایة والعقاب: لنقد متكامل للسیاسة االمریكیة في هذه القضیة انظر ٧٨

این .. انظر ایضا، نعمات احمد فؤاد.  ٢٠٠٠والمسألة الدینیة في الشرق االوسط، میریت، القاهرة، 
لیس ردا على تقاریر السفارة : ؛ فاطمة النمر٢٢/١٠/١٩٩٧امریكا من مصر في المسیحیة، االهرام، 

حوار مع میالد : ؛ مصباح القط٢٢/١٢/١٩٩٧خریطة النفوذ القبطي في مصر، العربي، . االمریكیة
 .١٩/٨/١٩٩٨حنا، العربي، 
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ورطانته ال یمكنهم تجاهل التأثیرات الخارجیة على القضیة التي فشلوا من 
 .هاجانبهم في تسویت

المسئولون الحكومیون المصریون مغرمون بالتورط في عادة تكرار الحوار 
.  في الحقیقة، هم یستسلمون.  نحن ال نستسلم للضغوط الخارجیة: القدیم

أو  تقریبا كل التغییرات التي مست قضیة الطائفیة، سواء بالتجمیل
اشتملت تلك .  الملموس، كانت استجابة للضغوط الخارجیة باإلصالح

تها منظمات حقوق أصدر  الضغوط على تقاریر منشورة على نطاق واسع
المتحدة، ورجال  لألمموزیارة لتقصي الحقائق مكونة من مبعوثین  اإلنسان

، ومظاهرات ولوبي ٨٠ونواب مجلس العموم البریطاني ٧٩الكونجرس االمریكي
 كثیر من االستجاباتفي السنوات االخیرة كانت .  االقباط في المهجر الخ

بشكل جماعي  ةنفسها للتجمیل فقط في الشكل، مثال، حضور مسئولي الدول
ذاعةصلوات االقباط في الكریسماس،  ٕ هذه الصلوات كاملة على شاشات  وا

تتلقى شخصیات من االقباط الدعوة للظهور في برامج التلفزیون .  التلفزیون
الهیئات التدابیر الملموسة اكثر كانت تعیین مزید من االقباط في .  الخ

القیادیة للحزب الوطني الدیموقراطي الحاكم واختیار مرشحین اقباط اكثر في 
.  الطلب عالي على الشخصیات القبطیة في هذه الساحة.  یةنتخابقوائمه اال

یتم هذا في تباین واضح مع قوائم الحزب الوطني الدیموقراطي الخالیة من 
یر العام المساعد للحزب وقتها برر السكرت.  ١٩٩٥ات انتخاب االقباط في

                                                             
عادة قاطعهم السیاسیون والمثقفون؛ ما عدا نشطاء حقوق االنسان مثل هشام قاسم ومن جانب  ٧٩

  .لون الذین منحتهم االذن بالمقابلةالحكومة طبعا الموا
 خصوصا دیفید التون الذي اعد تقریرا عن قضیة االقباط ٨٠



٦٩ 

 

نحن نضع في القوائم مرشحین یستطیعون جمع : الوطني ذلك بقوله
 .االصوات والنجاح

هم أن اآلن وهكذا، من یخسرون اصوات الناخبین في االمس القریب یبدون
رمزیة، ولكنها  إشارة هي ربما . بوابة مصر لكسب احترام المجتمع الدولي

یوم الكریسماس، السابع من  أن مباركذات مغزى، عندما اعلن الرئیس 
في السابع .  عیدا رسمیا في البالد كلها األرثوذكس لألقباطینایر بالنسبة 

مرة في حیاتهم، یبادل المسلمون المصریون  وألول، ٢٠٠٣من ینایر 
ُ .  اخوانهم المواطنین المسیحیین االهتمام بیوم مقدس عتبر تلك هل سوف ت

ما تراكم من  أن أو  ة من االنسجام الطائفي؟االشارة افتتاح لحقبة جدید
اعادة إلى  التطرف الدیني في االعوام السابقة قد تخندق بشكل اكبر ویحتاج

 عبر تدابیر وبرامج ملموسة اكثر؟ أخرىتعلیم االمة مرة 

بینما قد .  ، على المجتمع المصري٢٠٠١سبتمبر  ١١كلمة اخیرة عن اثر 
اثرا مباشرا على االوضاع االقتصادیة  یكون للعقبات والزالزل البشریة

.  والسیاسیة، فإن هذه الزالزل البشریة ال تؤثر على المجتمعات لنفس المدى
التغییرات االجتماعیة هي عملیة مستمرة بطبیعتها، متدرجة وتحدث عبر 

من السلوك والتفاعالت  وأنماطاها تتضمن نظاما من القیم أن . تراكم
في حالة مصر، .  لك یأخذ زمنا حتى یحدث التغییروذ.  المتبادلة الجماعیة

ولكن .  هذا القانون ینطبق علیها كما ینطبق على غیرها في اي مكان اخر
كقضیة ذات عالقة ویمكن االمساك بها بشكل اكثر سهولة هو قیاس رد 

لیس فقط .  فعل النخبة السیاسیة حین تتناول ما یطرأ من تطورات سریعة
متعدي القومیات  إرهابزامات التعاون الدولي ضد قیاس استجابتها اللت
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هذا ینطبق على .  ولكن ایضا قیاس الطریقة التي ترتب بها بیتها الداخلي
تعاملها مع المشاكل االجتماعیة وما یملیه إلى  ادارتها االقتصادیة اضافة

 .علیها واجب االحتفاظ بنسیج اجتماعي قوي وسط العواصف

لمصریة، التي تتمیز بالجمود وبطء االستجابة النخبة الحاكمة ا أن یبدو
وبشكل .  للتغییر، تتحسس خطورة وضعها بعد الحادي عشر من سبتمبر
خدماتها  أن متناقض ظاهریا، تجد النخبة الحاكمة المصریة عزاءا في حقیقة

هكذا تباعد االلحاح .  الدولي رهابما زالت مطلوبة في الحملة ضد اإل
ع، رغم االحساس االولي بان هناك ضغوط من تغییر متسر إلى  بالحاجة

هناك فقط مؤشرات جنینیة جدا بان هذا االحساس قد تم .  اجل التغییر
 .افعالإلى  ترجمته

تتغیر ) العنف، والفساد، والطائفیة(تلك الظواهر االجتماعیة السلبیة  أن یبدو
ببطء، تغییرا تحفزه وتزید من معدالته بشكل طفیف احداث الحادي عشر 

فاشال في مخاطبة االشكال  یظلالنظام المصري، بینما .  من سبتمبر
یة لمصلحته رهابالمختلفة من العنف االجتماعي، یستخدم التهدیدات اإل

فیما یتعلق بالفساد، الحملة التي تواجه الفساد قد .  ولمصلحة التعاون الدولي
.  تمسكثیر من التابوهات المحرمة ما زالت ال  أن اتسعت لحد ما، رغم

قضایا  إلرسالاكثر  مواربا بشكلأصبح  باب النائب العام قد أن اآلن یبدو
اما الطائفیة، وتأثیر العوامل الخارجیة على تصرفات .  المحكمةإلى  فساد

فا بان أن البدعة المحدثة التي ذكرناهاإلى  االشارةاآلن  الحكومة فیكفیهما
.  ة عند المسلمین في مصراجاز یوم أصبح  الیوم المقدس عند المسیحیین قد

وهي تدابیر، .  كل تلك التدابیر تفوح منها اثار الحادي عشر من سبتمر
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ولكنها سوف تترك .  ها سیاسیة من حیث الجوهرأن یجب االعتراف بذلك،
  .بصمات طویلة االمد على المجتمع المصري

 النظام السياسي

بنظام دولة  امة تدار- النظام السیاسي في مصر كدولةإلى  عندما ننظر
نظام : معین تحكمه نخبة خاصة فإننا نواجه بأكثر التناقضات الصادمة

شهد تغییرات قلیلة جدا طوال عقدین من الزمان یسیر  ؛متصلب بشدة
وهو نفسه جزء من هذا (بخطوات رتیبة في منطقة شدیدة التقلب 

ن السالم ویمتلك ، بینما ما زال محافظا على حدود دنیا م)االضطراب
كثیر من .  حاء الكوكبأن طة، تؤمن له االصدقاء في كلسة خارجیة نشسیا

المالحظین سوف یرون هنا مفارقة بین االداء الفقیر على الجبهة الداخلیة 
خصوم سوف یسوق .  واألداء الناجح بشكل مقارن على الجبهات الخارجیة

االستقرار الداخلي قد امن لهم نجاحات : النظام حجج ودالئل مختلفة
ف عند الدراسة بغض النظر عن تلك المجادالت، هناك فجوة تنكش.  لخارجا

 .لمصریةالفكریة للسیاسة ا

عشیة التسعینات، التقت جماعة من المثقفین المصریین في مركز الدراسات 
الذي اسسه وأداره االستاذ الدكتور علي الدین (السیاسیة بجامعة القاهرة 

ة االقتصاد والعلوم السیاسیة، ثم وزیرا فیما بعد عمید كلیأصبح  هالل، الذي



٧٢ 

 

.  ٨١االستمراریة والتغییر -لمناقشة النظام السیاسي في مصر ) للشباب
في العام .  دارت مناقشات ساخنة واختالفات بین اولئك المثقفین المصریین

دارت بینهم .  ٨٢التالي، تجمعوا لمناقشة السیاسة الخارجیة المصریة
السفیر عمرو موسى .  قلیل من االختالفات مناقشات رتیبة باهتة وظهر

، عند تقدیمه )وزیر الخارجیة السابق ثم السكرتیر العام للجامعة العربیة(
محنك ام  - تعلیق على اللقاء في ورقة بعنوان الجهاز الدبلوماسي المصري 

تقادا في عروضك الشفاهیة مع أن ك اكثرأن رغم: ، قال للمؤلف٨٣عتیق؟
هذا ایجاز واف لشبه االجماع على سیاسة .  قلیلما نختلف حوله ف ذلك

بالنسبة للسیاسة الخارجیة، هناك مجال .  البالد الخارجیة بین النخبة المثقفة
في المنتصف یقع مجال السیاسة شبه الداخلیة وهي السیاسة .  واسع للنزاع

اإلقلیمیة حیث االتفاق اقل بشكل ملحوظ، خصوصا فیما یتعلق بالسالم 
یشتد االختالف حین ینقسم المثقفون .  سرائیلي وطبیعتهالمصري اال

في .  ١٩٩٠/١٩٩١ والسیاسیون المصریون حول مسألة حرب الخلیج
الصراع یمتد الخیط المستمر إلى  االختالفإلى  اإلجمال من االجماع

  .للسیاسة في مصر في تبدیاتها الدولیة واإلقلیمیة والداخلیة

  

                                                             
النظام السیاسي المصري، مركز الدراسات السیاسیة، : علي الدین هالل: انظر مطبوعة الوقائع في ٨١

  .١٩٨٩جامعة القاهرة، 
 .١٩٨٩عة القاهرة، سیاسة مصر الخارجیة، مركز الدراسات السیاسیة، جام: احمد یوسف ٨٢
 .المصدر السابق: احمد عبد اهللا ٨٣
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 السياسة الدولية

الوسط لیس لمصر افتراضیا اي اعداء في العالم على خارج الشرق ا
حتى في منطقتها المضطربة، حیث تمثل اسرائیل عدوا تاریخیا .  اتساعه

بین البلدین سالما .  واستراتیجیا، تحتفظ مصر بمعاهدة سالم مع اسرائیل
یخص الجزء .  باردا، ولكنه متین، یحافظ علیه كال الطرفین منذ ربع قرن

من مهمة السالم الفلسطینیین ولیس مصر نفسها، مع كل غیر المكتمل 
 .  مشاعر المحبة والتعاطف التي یحملها المصریون نحو الفلسطینیین

نظام مبارك، رغم كل خیباته الوطنیة واإلقلیمیة، یستحق الجدارة بسبب 
نجاحاته في المدى الذي بلغته السیاسة الخارجیة المصریة في المجال 

بینما ثبت السادات مصر في المعسكر االمریكي بعد .  العالمي االوسع
، مما خلق توترا مع المعسكر السوفیتي، عمل مبارك ١٩٧٣حرب اكتوبر 

على تلطیف هذه التوترات بینما استمر في تقویة عالقته مع الوالیات 
حیازا أن منتقدوه في الفترة االولى من حكمه ارادوا مصر اقل.  المتحدة

ولكن في منتصف عهد مبارك اختفت ثنائیة القطبیة .  ةألمریكا وأكثر حیادی
من العالم مما جعل تصحیح حیادیة مصر امرا مستحیال؛ سقط االتحاد 

تقاد مصر لكونها تابعا أن وأصبح االستمرار في.  السوفیتي جثة هامدة
كان لمصر مبارك عدید من االختالفات .  ألمریكا ممارسة شدیدة الصعوبة

.  ها لیست احدى جمهوریات الموزأن دة اثبتت بها مصرمع الوالیات المتح
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اكثر من ذلك، اقصى مد شعبي مناهض ألمریكا في مصر حدث في ظل 
 .٨٤حكم مبارك

اوثق عالقات تم بناءها .  یحرص نظام مبارك على تقویة عالقاته بأوروبا
دعمت االبعاد . كانت مع فرنسا في ظل حكم الرئیس میتران والرئیس شیراك

النظام .  یة قوة االرادة السیاسیة؛ فمصر تحظى بولع فرنسي خاصالثقاف
الوالیات أمام  المصري یرى نفسه قرینا لالستقالل الذاتي النسبي الفرنسي

یسعى كال البلدان الن یكونا شركاء غیر تابعین .  المتحدة رأسا برأس
نحو اوروبا تضمنت  خرى السیاسات المصریة األ.  للوالیات المتحدة

 ١٩٩٥اكة في عملیة برشلونة التي شمل اعالنها بدایة من نوفمبر الشر 
بعد جدال حامي الوطیس داخل .  متوسطیة-بالدا من المنطقة االورو

الدوائر ذات الصلة في مصر ومفاوضات ساخنة مع االتحاد االوروبي، 
واالخیر ما .  صدفت مصر اخیرا على اتفاقیة شراكتها مع االتحاد االوروبي

المعونة االوروبیة لمصر  أن ورغم.  ریك التجاري االولي لمصریزال الش
اقل من نظیرتها االمریكیة، تستقبل االسواق االوروبیة صادرات مصریة 

حتى على المستوى الفكري هناك .  اكثر مما تستقبله االسواق االمریكیة
عالمات اكثر على الحوار العربي االوروبي مما على الحوار العربي 

 .٨٥االمریكي

                                                             
مناهضة االمریكان في مصر، معهد : احمد عبداهللا: عن هذا الموضوع انظر الدراسة المستقلة ٨٤

 .٢٠٠٣االستشراق االلماني، هامبورج، 
 :اسامة الغزولي: لالطالع على صوت نادر یدعو الى الحوار مع اللوبي الیهودي في امریكا انظر٨٥ 

 .٢٣/١١/٢٠٠١حجة للحوار مع الوحش، االهرام، 
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هذا وال نتجاهل التوترات مع اوروبا التي شملت مصر مع بلدان عربیة 
سالمو  ٕ ولب القضیة في هذا الموضوع هو الحركات النازیة .  أخرى یة ا

.  الجدیدة النامیة واتجاهات كراهیة االخر عند الیمین االوروبي المتطرف
.  انتطورت التوترات هنا وهناك بین مصر واوروبا حول قضایا حقوق االنس

 ٢٠٠٢اشهرها، سجن عالم االجتماع الشهیر سعد الدین ابراهیم في یونیو 
بسبب االدعاء بتلقیه تمویال من االتحاد االوروبي دون الحصول على اذن 

.  ٨٧ایضا، سجن جماعة من المثلیین في مصر.  ٨٦من السلطات المصریة
 ولكن في االجمال، فیما یخص السیاسة االوروبیة في الحاضر تجاوزت

 ٧٢االحتالل البریطاني لمدة : مصر تجاربها السیئة مع اوروبا في الماضي
) ١٨٠١ – ١٧٩٨(والغزو النابلیوني الفرنسي ) ١٩٥٤ – ١٨٨٢(عام  

  ).١٩٦٢ – ١٩٥٤( بجانب المواجهات حول الحرب الجزائریة

بالنسبة لفرنسا وبریطانیا معا، تغیرت صورة مصر منذ غزوهم الثالثي مع 
مصر  أن مع) ١٩٥٦(كبیر مما ادى لنشوب حرب السویس  اسرائیل بشكل

تبقي على تحفظاتها نحو السیاسات االوروبیة في صراع الشرق االوسط 
عند مرحلة معینة كان هناك قطع للعالقات الدبلوماسیة مع دول اوروبیة (

                                                             
هناك ملف ضخم حول هذه القضیة بلغات عدیدة حیث انها وجدت تغطیة واسعة في الصحافة  ٨٦

هذه القضیة حتى قد تسببت في توترات في العالقات الرسمیة المصریة االمریكیة .  االوروبیة واالمریكیة
 .تین المصریة واالمریكیةالن سعد الدین ابراهیم یحتفظ بكال الجنسی

؛ ستة االف ٧/٩/٢٠٠١اوروبا تمنح اللجوء السیاسي للمثلیین المصریین، االحرار، : انظر مثال ٨٧
من الجدیر بالذكر ان الرئیس .  ٩/٢/٢٠٠٢توقیع فرنسي یحتج على ادانة المثلیین المصریین، الحیاة، 

شددة واعاد الحكم للقضاء من اجل اعادة مبارك لم یصدق على الحكم الصادر بحقهم وعقوبة السجن الم
  .المحاكمة
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ترى السیاسة االوروبیة نحو جوهر اآلن  ، فان مصر)فرادى مثل هولندا
 .اكثر توازنا من السیاسة االمریكیة) االسرائیلي الفلسطیني(الصراع 

سیاسة تقلیدیة منذ تأیید  خرىاصبح تأثیر مصر على بلدان العالم الثالث األ
بعد .  ٨٨اسیویة-عبد الناصر لكفاحات التحرر الوطني في البالد االفرو

استقالل الجم الغفیر من تلك البلدان استمرت مصر بروابطها اللصیقة معهم 
. حركة عدم االنحیاز، والتي تضمنت ایضا بلدان امریكا الالتینیة في اطار

طا في منتدیات تلك الدول، مثل مجموعة مصر تلعب دورا نش ظلتایضا 
بطرس بطرس غالي، وزیرا للشئون الخارجیة .  الخ ١٥، وجماعة الـ ٧٧الـ 

 حاول) وفیما بعد سكرتیرا عاما لالمم المتحدة(في عهد السادات ومبارك، 
امریكا إلى  عاش دبلوماسیة مصریة نشطة في افریقیا ومدها بشكل اوسعنا

احتفظت مصر بسفارات في معظم بلدان .  ٨٩الالتینیة، خصوصا المكسیك
العالم، ومعهد وزارة الخارجیة للدراسات الدبلوماسیة یدرب الدبلوماسیین 

 .ةالمصریین والعرب واالفارقة، ویمثل دبلوماسیوها مجتمعا عالي المهنی

تقلیدیا وبشكل یمكن فهمه، حرصت الدبلوماسیة المصریة على صیاغة 
وبالفعل، .  الصین والهند: روابط جیدة مع اثنین من قوى العالم الثالث

بعض الدبلوماسیین الذین خدموا هناك كانوا یحتلون مواقع مهمة في 

                                                             
في القاهرة، ما زالت تعمل، رغم كثیر من الضجیج، منظمة تأسست في الخمسینات باسم منظمة  ٨٨

 .تتلقى هذه المنظمة الدعم من وزارة الخارجیة المصریة بشكل اساسي.  تضامن الشعوب االفرو اسیویة
امریكا -حوار افریقیا: ي كتبناه مع مقدمة بقلم بطرس بطرس غاليانظر مثال باالنجلیزیة مؤلفنا الذ ٨٩

 .١٩٨٦الالتینیة، وزارة الخارجیة المصریة، 
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مبارك إلى  الساداتإلى  من ناصر.  ٩٠المؤسسة السیاسیة الدبلوماسیة
رغم خسارة بعض المساحات في الهند، ظلت .  ت مصر بهذا التقلیدتمسك

قام الرئیس .  مع الصین استمرت العالقات قویة.  العالقات معها ودیة
فقد زار الصین اكثر .  مبارك بدور في ذلك مذ كان نائبا للرئیس السادات
ذلك، إلى  باالضافة.  من مرة ودعم العالقات االقتصادیة والسیاسیة بها

نشر االهرام، دعمت استمرار  جنحة اوسع من المؤسسة السیاسیة، مثل دارا
زار رئیس تحریر االهرام الصین مع فریق من .  التعامل النشط مع الصین

وقد تابعت الصحف الصینیة الیومیة الزیارة ولقاءاتها بشكل .  ٩١محرریه
صین كثیر من المثقفین ایضا، یرحبون بعالقات مصریة قویة مع ال.  واسع

 ٩٢.والهند ویلحون علیها

سبتمبر بشكل  ١١قبل  حكومیةالغیر أنغمست كال من مصر الحكومیة و 
عمیق في االضطراب الذي طغى على الشرق االوسط، وبشكل محدد 

اسراطین نقال عن القذافي الزعیم (المواجهات الدمویة في اسرائیل وفلسطین 

                                                             
سكرتیر الرئیس (ومصطفى الفقي ) السفیر السابق للهند في الثمانینات(مثل عمرو موسى نفسه  ٩٠

.  في كال البلدینللمعلومات وفیما بعد رئیس لجنة العالقات الخارجیة في مجلس الشعب الذي خدم 
حوار مع صدیقي رجل االعمال الصیني، : انظر مقالته: ایضا نعمان جالل الذي خدم في الصین

 .٦/١/٢٠٠٢االهرام، 
عبد المنعم سعید، العودة : انظر المقالة الختامیة.  ٢٠٠٢سلسلة مقاالت نشرت في االهرام في ینایر  ٩١

 .٤/٢/٢٠٠٢من بكین الى القاهرة، االهرام، 
لهم انور عبد الملك الذي كان لعقود طویلة یضغط في اتجاه سیاسة نحو الشرق بالنسبة لمصر او  ٩٢

ایضا .  تتجه نحو الهند والصین تمتد بها الى الیابان؛ الدائرة الشرقیة او طریق الحریر، كما یسمیه
والهند مصر : میالد حنا: انظر ایضا.  الصحفیون مثل محمد عودة الذي ینادي بالتوجه نحو الهند

  .١٣/٢/٢٠٠١من عمق التاریخ الى تكنولوجیا المعلومات، االهرام، ... والصین معا
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نقابات المهنیة، وتشكیل لقاءات في االحزاب السیاسیة ومقرات ال).  اللیبي
حكومیة على الغیر رات الشوارع شكلت ردود االفعال لجان التضامن ومظاه

بعد وقت طویل من النوم السیاسي، نشطاء .  االحداث في فلسطین واسرائیل
یین من سالماإلخصوصا الیساریین من جیل السبعینات و (االجیال الماضیة 

ل الشباب االصغر الذي كان حتى جیإلى  ضموا یدا بیدأن )جیل الثمانینات
الضیم والظلم إلى  اكتشفوا باالضافة.  ذلك الوقت متبلدا طالبا وتالمیذا

الذي یعاني منه الشعب الفلسطیني ومشاعر التعاطف الفریدة معه، اكتشفوا 
اخیرا النفسهم دورا سیاسیا لیلعبوه یتجاوزون به الخنق السابق للمشاركة 

لم یقف النظام نفسه ضد تعبیر المشاعر العامة  . السیاسیة بواسطة النظام
وقد خدم ذلك ایضا النظام .  الجارفة عن نفسها طالما تحت السیطرة

یختطف  أن حتى حاول النظام أن بل.  بإظهاره نظاما وطنیا ودیموقراطیا
مثل ارسال مساعدات االغاثة لمساعدة (حكومیة الغیر النضاالت 
سان من شخصیة تمثل رأس الدولة بشكل ونسبها لنفسه باح) الفلسطینیین

 أخرىهذا النشاط قدم خدمة ).  اي السیدة االولى(غیر رسمي 
هناك مكانا  أن یین والقومیین، الذین لم یعتقدوا ابداسالماإللالیدیولوجیین 

 ."وجود ولیس حدود"لسالم عربي اسرائیلي؛ فالصراع في نظرهم صراع 

ذي ى سیاسات مصر الدولیة، للمدى الالتبعات الثقیلة للصراع االقلیمي عل
ینعكس في نزعة مناهضة  حكومیة،الغیر تتعلق به التحركات النضالیة 

جمة داوود حرق العلمین، ن.  ن شیئا واحدااعتبر امریكا واسرائیل یُ .  المریكا
ودعوات المقاطعة لمنتجات البلدین اصبحت هي نسق والنجوم والخطوط 

یكا تعبیراتها في سیاق الحركة المناهضة وتجد نزعة مناهضة امر .  الیوم
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حكومیة المصریة في مؤتمر مناهضة الغیر ومشاركة المنظمات  ٩٣للعولمة
، حیث عزلت امریكا واسرائیل بشكل مطلق ٢٠٠١٩٤العنصریة في دیربان 

 .سبتمبر ١١قبل ایام قلیلة فقط من احداث 

لفانیا تجمع مجرد ساعات قلیلة بعد مأساة نیویورك، وواشنطن دي سي، وبنس
بضعة االف من النشطاء المصریین على مرمى حجر من السفارة االمریكیة 

ارادوا التجمع على ابواب السفارة فعال ولكن البولیس عزلهم .  في القاهرة
.  ابواب السفارة ویقدم بیاناإلى  یصل أن عنها لمسافة بینما سمح لوفد منهم

.  ٩٥انتهم للدعم االمریكي السرائیللم یأتوا للسفارة بتعازیهم لكن بشجبهم واد
حكومیین المصریین الغیر مفارقة اللحظیة، استمر النشطاء ابعد من هذه ال

شیئا سیئا لم یحدث المریكا ولكن  أن في احراق النجوم والخطوط كما لو
رد الفعل االمریكي على .  الكثیر من السیئ ترتكبه امریكا في فلسطین

 اوحدهمیصبحا اخوة  أن ان والعراق علىسبتمبر شجع افغانست ١١احداث 
باقي الحلقات إلى  وهكذا اضیف مسلسل.  لالذى االمریكي هماتعرض

استمر النشاط المناهض .  ٩٦واستفحلت النزعة المناهضة لالمریكان

                                                             
مثال تشكیل المجموعة المصریة لمناهضة .  برعم لحركة مناهضة للعولمة ینمو تدریجیا في مصر ٩٣

 .٢٠٠٢في منتصف یونیو ) اجیج(العولمة 
في اعالن القاهرة، .  ١/٧/٢٠٠١رام، مؤتمر مناهضة العنصریة، االه: حلمي شعراوي: انظر مثال ٩٤

احمد : لعدد من المصریین، والعرب والمنظمات الغیر حكومیة الدولیة قبل انعقاد مؤتمر دیربان انظر
  .١٨/٨/٢٠٠١االعالن یفتقد المصداقیة، االهرام، : الصاوي

 .١١/٩/٢٠٠١االهرام،  ٩٥
مظاهرة جامعتي االسكندریة : ، انظر مثال٢٠٠١عن المظاهرات في شهر واحد فقط، اكتوبر  ٩٦

، مظاهرات في جامعات )٤/١٠/٢٠٠١الوفد، (، مظاهرة جامعة القاهرة )١/١٠/٢٠٠١الوفد، (والمنوفیة 
، ١٣/١٠/٢٠٠١الوفد، (، ومظاهرات جامع االزهر )، وایضا الحیاة١٠/١٠/٢٠٠١الوفد (مختلفة 
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السرائیل وشاعت منه رائحة ما لمعاداة الیهود مما شجع اللوبي الیهودي في 
المحاكمة غیابیا في محكمة إلى  مفرنسا على تقدیم رئیس تحریر االهرا

بعدها، السفارة االمریكیة في القاهرة، هي ایضا، تقدمت باحتجاج .  بباریس
 .التلفزیون المصري یبثهاعلى نفس القضیة ضد دراما تلیفزیونیة 

ولكن الحكومات لم تخلق .  امریكا قدمته مصر الحكومیةالعزاء في ضحایا 
اصناف من .  مكانها لتتحرى السیاساتها تحتل أن . فقط لتقدیم التعازي

من سبتمبر فرضت على الحكومة المصریة  ١١القضایا المتعلقة باحداث 
 أن اوال، كان علیهم تبرئة اسم مصر تحدیدا منها، حیث.  لتتعامل معها

، الرجل ٩٧ایمن الظواهري: الدولي مصریین رهابقادة الصف االول لإل
، ومحمد عطا، رئیس فریق )كریاوالرجل االول ف(الثاني بعد بن الدن 

احتلت المنظمات المصریة، الجهاد والجماعة .  سبتمبر ١١التدمیر في 
یة باالسم، قمة القائمة االمریكیة للمنظمات المحظورة بسبب سالماإل

وسائل االعالم االمریكیة؛ وبالخصوص توماس .  ٩٨ییها المطلوبینإرهاب
شرعت في  ،لعربیة السعودیةلمصر و لفریدمان الذي ال یحمل من قبل ودا 

 ثانیا، كان على الحكومة.  في خلق إرهابیین یناتهامات بتواطؤ النظام سن
هم مع بن الدن في أن مصري قیل ٥٨٠تتعامل مع تفاصیل مثل مصیر  أن

                                                                                                            
انقذوا افغانستان، االسبوع، ... للمذبحةال : لالطالع على تغطیة متكاملة لتلك المظاهرات، )والحیاة ایضا

١٥/١٠/٢٠٠١.  
 ).٢٤/١٠/٢٠٠١االهالي، (اقترح البعض نزع الجنسیة المصریة عنه  ٩٧
معظم االرهابیین من مصر، افاق : في القائمة االمریكیة: ایضا.  ٣/١١/٢٠٠١الشرق االوسط،  ٩٨

 .١٨/١٠/٢٠٠١عربیة، 
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الصعوبة الفائقة في اثبات موقفها إلى  كل ذلك باالضافة.  ٩٩افغانستان
ة لبن الدن وطریقته والمناهضة بینما االصوات المناصر  رهابالمناهض لإل

" مصر الرسمیة"ل، تكلمت وبالفع.  ١٠٠لالمریكیین تجلجل على ارضها
صف الحملة االمریكیة والدولیة المناهضة إلى  وتحركت سریعا بصوت عال

هناك تحدید واضح من المجتمع  أن ولكنها كانت تفضل لو. رهابلإل
.  االمریكي االحاديبدال من التعریف  رهابالدولي باكمله لمفهوم اإل

یتضمن التعریف االمریكي هؤالء الذین تعتبرهم مصر محاربین من اجل 
وكانت مصر تفضل ایضا تجنب الحرب في .  یینإرهابالحریة ولیسوا ب

إلى  سبتمبر ١١افغانستان وفي نفس الوقت تقدیم الجناة في احداث 
ق وفي وبشكل اكثر اصرارا، لم ترغب مصر في حرب العرا.  ١٠١المحاكمة

 .نفس الوقت ضغطت على النظام العراقي حتى یحترم قرارات االمم المتحدة

                                                             
انظر ایضا .  ٥/١٢/٢٠٠١: دة، صوت االمةمصري اعضاء في القاع ٥٨٠مصیر : عالء عنتر ٩٩

االعمدة المتنوعة لسالمة احمد سالمة الذي یضغط فیها على الحكومة المصریة ان تعتني بمواطنیها في 
 .١٩/١٢/٢٠٠١المعتقالت االمریكیة، االهرام، 

كز رئیس مر (لخصت تلك االشكالیة التي وقعت فیها الحكومة المصریة في مقالة عبد المنعم سعید  ١٠٠
. ١٩/١١/٢٠٠١، االهرام، ٢٠٠١سبتمبر  ١١مصر وازمة ): الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة باالهرام

مع  ٢٠٠٢من الجدیر بالمالحظة، انخرط السفیر االمریكي في القاهرة في جدال صیفي ساخن في 
  .المثقفین المصریین الذین استمروا في تبرئة بن الدن من تهمة ارتكاب احداث سبتمبر

المصریون ال : محمد السید سعید: من اجل االطالع على تدعیم فكري لوجهة النظر الرسمیة انظر ١٠١
؛ وعلى نفس المنوال، نحو مبادرة لوقف حرب االفغان، االهرام، ٢٢/١٠/٢٠٠١یحبون الحرب، االهرام، 

ضى شبح الفو : انظر ایضا تحذیرات فهمي هویدي ضد تفكیك افغانستان كنظام سیاسي.  ٥/١١/٢٠٠١
، االهرام، ٢٠٠١التقریر العربي االستراتیجي : انظر ایضا.  ٢٠/١١/٢٠٠١تهدد افغانستان، االهرام، 

 .٤١٤ – ٤٠٣، ص ص ٢٠٠٢
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كانت مصر متعاونة ومفیدة بشكل له قیمته على  رهابفي الحرب على اإل
 اسما متهما ١٥٠لقد قدمت اسماءا ومعلومات حول .  جبهة االستخبارات

منیة لتلخیص التدابیر اال. ١٠٢خرى الوالیات المتحدة والبالد األإلى 
 أن سبتمبر یستطیع المرء ١١والمنظور السیاسي لمصر الرسمیة فیما بعد 

ینقل حرفیا تصریحات وزیر الداخلیة المصري للمجلة االسبوعیة شبه 
  ):٢٨/١٢/٢٠٠١حوار مع مكرم محمد احمد، (الرسمیة المصور 

من استضافة  خرى ، فقد حذرت البالد األرهابمصر ال تصدر اإل
 .یینیین المصر رهاباإل

زودت مصر الوالیات المتحدة بمعلومات وفیرة ساعدتها في حربها على 
 .رهاباإل

بتفكیرهم الخطأ ونحن ندخل اآلن  یین في الداخل یقرونرهابمعظم القادة اإل
من االف اطلق  ٤فقط (في حوار فكري مع االقلیة المتطرفة المحبوسة 

  ).أخرى جماعاتهم مرة إلى  سراحهم عادوا

یب البدني في السجن الن ذلك یساعد على خلق جیل جدید من اوقفت التعذ
 .المتطرفین اكثر تطرفا

 .یین جددإرهابیین الهاربین لتفادي خلق رهاباوقفت القبض على عائالت اإل

                                                             
 .٢٢/١٢/٢٠٠١االهرام،  ١٠٢
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قانون الطوارئ المصري اكثر رحمة من السلطات الجدیدة الممنوحة 
 .للمؤسسات االمنیة االمریكیة

قررت واشنطن نفسها  أن سقط صمتا بعدتاآلن  جماعات حقوق االنسان
 .المحاكم العسكریةإلى  اللجوء

یین ولكني اثق في رهابالسودان تخلو من اإل أن انا ال استطیع ضمان
 .توجهات الرئیس البشیر االن

یین المصریین یختبئون بین رهابكانت الیمن في الغالب تقدم اعذارا بان اإل
 .ة تلك الجماعاتنشطون في مكافحاآلن  القبائل، ولكنهم

 .قتل اربعة من قیادات القاعدة المصریین حتى االن

 .شریط بن الدن االخیر كافي الدانته وانا اعتبره اعتراف كامل

ولكن .  اجالأو  عاجال أن امریكا حطمت منظمة القاعدة وبن الدن سیموت
البقایا الهاربة من منظمته سوف تكون اكثر وحشیة في ردود افعالهم 

 .یةاالنتقام

التعلیق لتحدید الموقف الرسمي لمصر كما عبرت عنه   ال نحتاج لمزید من
وزراء الخارجیة یمیلون للسیطرة ).  لواء شرطة(تصریحات وزیر داخلیتها 

.  على الحوار الدبلوماسي ویمكنهم في بعض االحیان تقدیم خدمات لفظیة
یین المحلیین برهافهي ال تخبرنا فقط بمعلومات عن االتجاه الرسمي نحو اإل

 :سبتمبر ١١والدولیین ولكنها ایضا تمنحنا قبس من میل اخر لما بعد 
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.  رهابخدماتها مطلوبة في الحرب ضد اإل أن اآلن ظمة مثل مصر تعرفأن
  ماكینة تعمل منأصبح  النظام االمریكي نفسه قد أن وهم یعرفون ایضا

االمریكیة عن  الشعارات أن اجل االمن، مثلهم، وفي النهایة هم یدركون
الدیموقراطیة التي یهددونهم بها لیست سوى شعارات على االقل في الوقت 

هذا المنظور للسیاسة الدولیة ربما یشكل الكثیر من سیاسات .  الحاضر
  .خرى الشئون الداخلیة لمصر والبلدان األ

  :الجغرافية السياسية

ویدلل .  حاء الكوكبأن في سیاستها الدولیة عقدت مصر صداقات في كل
التي شیدت بتمویل یاباني كمركز (على ذلك ثقافیا مسارح اوبرا القاهرة 

 وضیوف متنوعون من الكابوكي الیاباني.  أخرى ومسارح ) ثقافي وتعلیمي
).  وال ننسى عازف الكمان العظیم یهودي مینوهین(التانجو االرجنتیني إلى 

نفسها تصبح جزءا  في الجغرافیة السیاسیة لهذه المنطقة المضطربة مصر
وواحدة من اكبر ثالث بالد (ها اكبر بلد عربي أن . مكمال لهذا االضطراب

وقد لعبت ثالثة ، )البلدان االخریان هما تركیا وایران –في الشرق االوسط 
صانعة حروب، وصانعة سالم، : ادوار متمیزة طوال اكثر من نصف قرن

  .وصانعة مشاكل

كانت المشارك االكبر في كل الحروب كصانعة حروب، كتائبها المسلحة 
كما كانت حاضرة ).  ١٩٧٣، ١٩٦٧، ١٩٥٦، ١٩٤٨(العربیة االسرائیلیة 

حرب العراق ایران، التي (بشكل غیر مباشر في حرب الخلیج االولى 
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من خالل مبیعات السالح ) استهلكت كل النصف االول من الثمانینات
وقفت مصر مع التحالف  ١٩٩٠/١٩٩١وفي حرب الخلیج الثانیة .  للعراق

في السنوات التي .  الدولي مباشرة ضد العراق من اجل تحریر الكویت
سبقت ذلك فشلت مصر في تهدئة الطموحات االقلیمیة االنتحاریة للنظام 

حلف اقلیمي باسم مجلس التعاون العربي إلى  العراقي من خالل ضمه
حروب حققت  مشارك فيأو  كصانع حرب).  مصر العراق االردن الیمن(

افضل اداء لها كان في حرب (تصارات وخیبات وخمول عسكري أن مصر
ومثل كل البالد العربیة لم تكن اكثر من مجرد متفرج على ) ١٩٧٣اكتوبر 

، الذي ١٩٨٢الغزو العسكري االسرائیلي للبنان، وعاصمتها بیروت في 
  .یصبح من المفترض اعتباره الحرب العربیة االسرائیلیة الخامسة

وانه لموضوع .  في دورها كصانع سالم تأتي نجاحاتها وخیباتها اكثر دویا
یكون مجرد منع تدهور االوضاع في حالة معینة هو  أن یثیر بعض الجدل

 أن هنا ایضا یكمن تصنیف مصر كصانع مشاكل منذ.  نجاح ام فشل
الحرب وتكتیك / اتهمت باعتماد سیاسة قصدیة لتجمید حالة الال سلم

في اسوأ الحاالت مصر تتهم بانها اكثر حیویة في عدم .  ونرىفلننتظر 
  ١٠٣.تشجیع اتفاقات سالم معینة في فلسطین والسودان

سبتمبر واالزمة الكبرى التي اثارتها امسكت بمصر وهي  ١١احداث 
فلسطین، والعراق واالزمة ذات االهمیة : منغمسة فعال في ازمات منطقتها

هم الثالث بقع الساخنة في قوس االزمة اولئك .  الخاصة لمصر، السودان
                                                             

كانت هناك محاولة مؤخرا القناع الفصائل الفلسطینیة بوقف العملیات العسكریة ضد اسرائیل  ١٠٣
  ).٢٣/١/٢٠٠٣جابان تایمز، (ل فلسطینیة باستضافة القاهرة اجتماع لعشر فصائ
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وزیر الدفاع السابق ورئیس جهاز االستخبارات في حكم (لدى امین هویدي 
إلى  ما فعله الحادي عشر من سبتمبر هو جر مصر  ١٠٤). عبد الناصر

تتحمل المصاعب  أن على مصر.  اعماق مستنقع هذه المنطقة الصعبة
كال من هذا الدور .  فع مقابله دولیابینما هي تلعب دورا اقلیمیا ذا قیمة ید

لمتطلبات الحملة الدولیة التي تقودها الوالیات المتحدة اآلن  وثمنه خاضع
مصر والوالیات  أن المفارقة هنا.  ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد  رهابضد اإل

 رهابالمتحدة یتفقان بشكل عریض ویتعاونان بشكل وثیق فیما یخص اإل
وكما . فیما یخص فلسطین والعراق والسودانبینما هما یختلفان بشكل واسع 

العالم افضل دون رأس صدام  أن الوالیات المتحدة ترى: یقولها امین هویدي
حسین في العراق، ورأس عرفات في فلسطین، وبرأسین للبشیر وجارانج في 

  .السودان، ومصر ترى عكس ذلك

تفاضة في الحرب السادسة الحالیة بین العرب واالسرائیلیین، وفي االن
الفلسطینیة الثانیة، یتورط فیهما بعمق كال من مصر الحكومیة والغیر 

مصر الرسمیة في دعمها للفلسطینیین، تقف .  حكومیة بجمیع مستویاتها
.  مصر على حافة حرب حقیقیة مع اسرائیل وتجمد اتفاقات السالم معها

 أن وبعض النشطاء والكتاب الغیر حكومیین وشبه الحكومیین قد یفضلون ل
السفیر المصري (طرد السفیر االسرائیلي : المواجهة مع اسرائیل تتصاعد

، وشطب معاهدة السالم وفي النهایة )كان قد استدعي توا من تل ابیب
الكتاب االقل صخبا في موضوع .  میدان المعركة الحربیةإلى  الذهاب

                                                             
  .٢٤/٨/٢٠٠٢االهرام،  ١٠٤
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) ١٠٥حیث یراهم االخرون خونة اآلن  نشطاء السالم ال مكان لهم(السالم 
حذروا من التصعید الذي قد یؤدي تكرار التاریخ ویحمل اجیال المستقبل 

كال من العناصر .  العربیة بمسئولیة تحریر مزید من االراضي المحتلة
الحكومیة والغیر حكومیة تؤید المقاومة الفلسطینیة ضد االحتالل االسرائیلي 

یرة للجدل حول قضیة الهجمات االنتحاریة المث  ١٠٦. وما یسببه من دمار
ضد المدنیین االسرائیلیین یدعمها البعض من كل قلوبهم كوسیلة مقاومة 

والبعض  ١٠٧شرعیة، والبعض یعطي لها مبررات فكریة سیاسیة دینیة، 
ولكن القلة تراها كعمل من .  یتخذها استشهادا دینیا لالبطال المسلمین

یرفضونها  واقل قلیال جدا.  اعمال الیأس یمكن فهمه ولكنه غیر ذا جدوى
ولكن .  من حیث المبدأ باعتبارها جرائم فلسطینیة ردا على جرائم اسرائیلیة
المناخ .  المنظور االخیر تجده فقط على شكل همسات وفي احادیث خاصة

في مصر فیما یخص االم ومعاناة الفلسطینیین ال یدع مجاال كبیرا 
تقادیة أن ي اراءأ.  الستكشاف صحة سیاسات القادة والمحاربین الفلسطینیین

  .تتهم اوتوماتیكیا بالتجدیف والخیانة

رغم المصاعب التي ما تزال تسببها القضیة الفلسطینیة للنظام المصري 
فهي نعمة  –تباه الشعب عن شئونه الداخلیة أن االنها تساعده على صرف

                                                             
الجمعیة المصریة (انظر على سبیل المثال استقالة الصحفي رضا هالل من جماعة كوبنهاجن  ١٠٥

  ).للسالم
! االشارة الى أي مصدر بهذا الخصوص یعني اننا سوف ننقل عن كل الصحافة المصریة والعربیة ١٠٦

: محمد امین المصري: مار والخسائر الفلسطینیة من حیاة وممتلكات انظرلالطالع على مشاهد الد
  .٨/١٢/٢٠٠١حساب الرؤوس المتساویة، االهرام، 

؛ العملیات ١١/١٢/٢٠٠١انهم لیسوا مدنیون، االهرام، : لنموذج له مغزاه انظر فهمي هویدي ١٠٧
  .١٦/٤/٢٠٠٢االستشهادیة، االهرام، 
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مأساة فلسطین لها جانبها .  یرسلها الرب الي نظام یواجه مصاعب داخلیة
ها تساعدهم على حكم رعایاهم بشكل أن . سبة لالنظمة العربیةالخیر بالن

: قالها عبد الناصر ذات مرة.  استبدادي وقمعي تحت اعذار الكفاح الوطني
بالنسبة لهذا النوع من المبررات   ١٠٨. ال صوت یعلو فوق صوت المعركة

اسرائیل تخدم هذا ".  دایم ولیس داهم"خطرا یكون أو  فهم یریدون عدوا
كل  أن النتیجة النهائیة هي.  جیدا مع التسلیم بسلوكها العدواني الغرض

تنصاع للحیاة دون دیموقراطیة بینما الشعب  أن الشعوب العربیة یجب
فال یحصل على دیموقراطیة وال : الفلسطیني یخسر على جمیع االصعدة

  .على وطن

االضطراب الحالي في الشرق االوسط حول فلسطین هو لیس اال حلقة من 
.  ها تنعكس على مصر بنسبة ثقلها في المنطقةأن . هذه الدائرة الشریرة

تحوم نخبتها المثقفة .  ویظل حكام مصر بسببها یستقبلون المخاطر والمنافع
طبقة إلى  لینتهي بهم االمر  ١٠٩بین طرح منظور للسالم واخر للحرب، 

هیر في بالنسبة للجما.  والالحرب/ تطرح الوصفة االقدم لحالة الالسلم 
استمرار نفس االعذار، لیس فقط لعدم توفیر أمام  القاع یحبطون بشكل اكبر

                                                             
الصوت یعلو * مرحب یا همبكة ... مرحب: لشاعر احمد فؤاد نجمارجع للشعر االنتقادي الموجع ل ١٠٨

  !الست معركة.. فلتحیا تحیا* فوق صوت المعركة 
الحالة الدالة هي حالة المفكر الالمع السید یاسین الذي یكتب برصانة في القضایا العالمیة وقضایا   ١٠٩

مجدي حماد، القومي العربي  ویدفع ثمنا لذلك التعرض النتقادات اخرین من امثال(الشرق االوسط 
ولكنه یتخلى عن طریقته احیانا، تحت الحاح االحداث المأساویة، مستخدما لغة ناریة غیر ) المتحمس،

رؤیة واقعیة لالنسان الجدید : قارن على سبیل المثال بین مقالتیه في االهرام. معهودة منه
التذبذب هذا ملحوظ في حالة محمد  ونفس).  ١٦/٤/٢٠٠٢(وما وراء النازیة الجدیدة ) ٢٤/٨/٢٠٠٠(

  . السید سعید
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تسمح النخبة لهم بدال من ذلك .  الدیموقراطیة ولكن لعدم توفیر الخبز والزبد
اشباع رغبتهم في التعبیر عن مشاعرهم نحو فلسطین، والعراق الخ  القضایا 

  .أخرى الدولیة ولكن لیس أي قضایا 

فجرت أن لذي اعقب فشل مباحثات كامب دیفید الثانیة والتيالخریف ا
 االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة في اعقابها، اجبر كل االطراف على الرجوع

الوحشیة االسرائیلیة (ومع ذلك، ساءت الظروف   ١١٠. المربع صفرإلى 
مضى الحشد والتعبئة ).  ضد الفلسطینیین، والعملیات االنتحاریة الفلسطینیة

.  تفاضة االقصىأن اهیریة الحكومیة والغیر حكومیة بالتوازي مع احداثالجم
مع احداث تدمیر برجي التجارة العالمیین وتداعیاتها، استشعرت مصر 

سبتمبر كان هناك  ١١حتى قبل .  الرسمیة جسامة االنزالق وفرملت تعبئتها
ذي استبدال له مغزاها لوزیر خارجیتها، عمرو موسى، الخطیب المفوه، ال

االسرائیلیین، باخر، احمد أمام  كسب شعبیة جارفة لظهوره حاسم الوجه
  .  ١١١ماهر، الدبلوماسي االكثر هدوءا 

 أن رغم ذلك، من االسهل القول بانك سوف تكبح جماح الحشد والتعبئة من
الصلف االسرائیلي یستمر في صب الزیت على النار؛ جیل من .  تفعل ذلك

الوقت نهض قائما، وسائل االعالم الفضائیة  النشطاء كان نائما حتى ذلك

                                                             
الحظ على سبیل المثال كیف قلبت االحداث توقعات العالم البارز رشدي سعید بان انصار السالم  ١١٠

ضرورة االستعداد لتحدیات ما بعد التسویة، : انظر مقالته.  في الجانبین سوف ینتصران في النهایة
  .١٢/٤/٢٠٠٠االهرام، 

من حماسة عمرو موسى الى هدوء احمد ماهر، .  الدبلوماسیة المصریة: ي حرباسامة الغزال١١١
 .٩/٧/٢٠٠١االهرام، 
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العربیة، خصوصا الجزیرة، صنعت الكثیر لتجعل من الحشد والتعبئة عملیة 
ي من النشطاء جعل من القضیة سالماإلال یمكن الرجوع عنها، والفصیل 

حتى .  حربا مقدسة في تعارض مع قضیة حقوق االنسان والتحرر القومي
ن والیمینیون االكثر علمانیة تحدثوا بالخطاب القومیون العرب والیساریو 

نشطاء حقوق االنسان ایضا، لم یستطیعوا التخلي عن .  یینسالمالدیني لإل
  ١١٢. اوراق اعتمادهم القومیة لصالح معتقداتهم الكونیة في مثل هذا المناخ

اكثر من ذلك، تعبأ المناخ بالمزید من ردود الفعل االمریكیة على احداث 
فقد بدأ االمریكیون الحرب على افغانستان واخذوا یقومون بنوع : سبتمبر ١١

التوجه االمریكي نحو قضیة .  ي عموماسالماإلمن الفرز داخل العالم 
سبتمبر بایام قالئل، دعت  ١١قبل .  العراق قد سبب حتى احتكاكات اكبر

لمبادرة عربیة تتجاوز الجهود العراقیة السابقة طوال  ١١٣مقالة في االهرام 
بعدها بعدة اشهر، .  سنة الستباق افاق امالءات امریكیة وتفریغها ١١

ال تقل سخونة عن القضیة  خرى اصبحت القضیة العراقیة هي األ
الحكومة المصریة، التي اختلفت مع الوالیات المتحدة حول .  الفلسطینیة

، هذه )١٩٩٨ثعلب الصحراء (القصف العنیف للعراق في الحملة الثانیة 
  .رضت بالكامل الخطط االمریكیة لتجدید الحرب على العراقالمرة عا

باستثناء قلة قلیلة .  بالنسبة لمصر غیر الرسمیة كانت االمور اكثر اثارة
من القومیین العرب المتطرفین، وهم حتى اقلیة بین التیار القومي العربي 

                                                             
نحو تنشیط التضامن الدولي مع الشعب الفلسطیني، االهرام، : بهي الدین حسن: مثال ١١٢
٢/١٢/٢٠٠١.  

 )٢/٩/٢٠٠١(والخطوة المتوقعة ... العراق: احسان بكر ١١٣



٩١ 

 

مرتشیة عدا ونقدا، لم یكن احد غیرهم في مصر یحب  أخرى الواسع، وقلة 
بالنسبة لغالب المصریین، كان .  دام، البطل المعلن للوحدة العربیةص

كانت النخبة المصریة ایضا .  طاغیة بغیضا لشعبه ومعتدي على جیرانه
تراه، بشكل ال شعوري، معتدي مزیف یرید احتالل مكان زعامة مصر في 

 النشطاء المصریون، بدفاعهم عن العراق ضد العقوبات التي.  العالم العربي
فرضتها االمم المتحدة وضد العملیات العسكریة االمریكیة غالبا ما اكدوا 

هم یفعلون ذلك من اجل الشعب العراقي ولیس من اجل النظام أن مرارا
ولكن ذلك لم یحل .  ه كان یتعمد قول ذلكأن ظهر من معظمهم.  العراقي

 اشكالیتهم في كونهم بحكم االمر الواقع یدافعون عن صدام الذي كان علیهم
یتعاملوا مع نظامه ویتعاونوا معه في بعض حمالتهم التي قاموا بها من  أن

 في االخیر الجزء الخاص بصدام قد  ١١٤.اجل التضامن مع الشعب العراقي
وفلسطین، بالنسبة لبعض النشطاء العرب  تهى واصبحت العراقأن

  ١١٥. والمصریین، قضیة واحدة

دون أو  لو استطالت القضیة العراقیة باكثر من ذلك، عسكریا ام ال، بصدام
تستمر لما بعد تسویة القضیة  أخرى صدام، سوف تصبح العراق فلسطینا 

یكون هناك سالم بین  أن وهكذا، ال یمكن.  االصلیة لفلسطین نفسها
                                                             

رغم .  ، والذي یرى بوصفه تعبیرا عن هذه العالقة٢٠٠٢ي دیسمبر انظر مؤتمر القاهرة، المقام ف ١١٤
اعتبر .  انه كان من المفترض ان یكون عمال غیر حكومیا فقد حضره بعض المسئولین العراقیین الكبار

مثال خطاب القارئ احمد عبد اهللا (بعض الناقدین هذا المؤتمر عمال من اعمال االستخبارات العراقیة 
  . ٣/١/٢٠٠٣حجة مماثلة من اجل لیلى، الحیاة، .. اهرة ولندنفي الق: النواب

یحدد .  من اللجنة القومیة لمناهضة العدوان الصهیوني االمریكي ٢٠٠٣ینایر  ١٥تصریح في  ١١٥
تجمعات اخرى تشمل الحملة الشعبیة المصریة ضد العدوان .  البیان ایضا امریكا واسرائیل كعدو واحد

  .على العراق
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 ي الذي ال یقوده احد حیثسالماإلغرب، بقیادة الوالیات المتحدة، والعالم ال
اكبر العبیه،  أن تعیش خرابا، وحیثاآلن  دونیسیا، هيأن اكبر بالده، أن

كل منهم لدیه متاعبه التي  أن ومنهم مصر، تعیش في نفس الخراب، وحیث
یین والقوة سالماإلیین رهابالنظام العالمي الفوضوي المفعم باإل.  یعتني بها

العسكریة االمریكیة یطل بوضوح في القضیة الفلسطینیة والقضیة 
.  تبقى رهینة لمثل هذه الحالة الكابوسیة أن مصر كتب علیها  ١١٦.العراقیة

في مواجهتها في  أخرى اكثر من ذلك، لدى مصر مشكلة جغرافیا سیاسیة 
الحرب االهلیة سبتمبر لتسویة  ١١محاوالت امریكا فیما بعد .  السودان

ي اوج النیة االمریكیة لترتیب سالماإلهناك یراها كثیر في العالم العربي و 
ولكن ذلك یصبح .  هذا الجزء من العالم وفقا لمخططات السالم االمریكي

من . شیئا ذو طبیعة ملموسة اكثر منه تكهنات مستقبلیة بالنسبة للمصریین
لذي ترعاه الوالیات المتحدة هنا ینبع قلق المصریین حول اتفاق مشاكوس ا

بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان ) ٢٠٠٢یولیو (
  .وجیشها

 أن مصر مشكلة جغرافیا سیاسیة اكثر خطورة یجب أمام  اكثر من ذلك،
سبتمبر لتسویة  ١١المحاوالت االمریكیة ما بعد .  تواجهها في السودان

ي تجسیدا للنیة سالماإلدید في العالم العربي و الحرب االهلیة هناك یراها الع
ولكن .  االمریكیة في فرض الوصایة االمریكیة على هذه المنطقة من العالم

                                                             
صالح : موجز ودقیق للمنظور االمریكي والغربي للعالمین العربي واالسالمي انظر لمطالعة نقد ١١٦

محمد : انظر ایضا.  ٢٣/١٠/٢٠٠٢العرب في مواجهة االختبارات االستراتیجیة، االهرام، : سالم
  .١٥/٧/٢٠٠١موعد مع الهموم العربیة في العاصمة البریطانیة، العربي، : حسنین هیكل
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من هنا .  هذا االمر ذو طبیعة مادیة اكثر منها تصورات بالنسبة للمصریین
بین ) ٢٠٠٢یولیو (مخاوفهم من اتفاقیة مشاكوس تحت الرعایة االمریكیة 

االستفتاء   ١١٧. جیش التحریر الشعبي السودانیة/ودانیة وحركةالحكومة الس
تقالیة تراه أن عن حق تقریر المصیر للمواطنین في جنوب السودان بعد فترة

تكره مصر الرسمیة .  مصر خطرا كامنا یبرز في باحتها الخلفیة
الرؤساء المصریین یحتلون مناصبهم بواسطة جمهور  أن االستفتاءات رغم

 أن السبب وراء ذلك هو.  مصریین من خالل االستفتاءات فقطالناخبین ال
دولتین إلى  قسام السودانأن االستفتاء السوداني المتوقع ربما ینتج عنه

تلك النتیجة یراها العدید من المصریین تهدیدا خطیرا لشریان .  مستقلتین
سیل من الكتابات الصحفیة حول السودان، .  نهر النیل: الحیاة في مصر

سبتمبر وفیما بعد  ١١ر النیل والبحر االحمر یعكس هذا القلق فیما بعد ونه
  ١١٨.مشاكوس

ما یحمله المستقبل للمصریین في السودان سوف یكون مترتبا على ماضیهم 
من ایام السودان االنجلیزي المصري في القرن التاسع عشر، وقمع .  هناك

ات العسكریة ، واالنقالب١٩٥٦، واالستقالل في ١٨٨١ثورة المهدي في 
المختلفة التي ایدتها الحكومة المصریة، ارتكبت االدارات المصریة اخطاءا 

ولكن النخبة المصریة نادرا ما امتلكت الشجاعة .  كبیرة في السودان

                                                             
 ٩/١١من مقدم االمریكیین المبني على فشل الالعبین االقلیمیین فیما قبل لالطالع على تحذیر  ١١٧

المسألة : ؛ احمد نافع٢٥/٧/٢٠٠١قراءة اخرى للمسألة السودانیة، االهرام، : حلمي شعراوي: انظر
 .١٨/٨/٢٠٠١السودانیة والمسیرة المتصاعدة لجارانج، االهرام، 

اسرائیل في منابع النیل؟، االهرام،  هل تعبث: احمد نصر الدین: كمثال صغیر انظر ١١٨
 .٢٩/١٢/٢٠٠١ایضا، امن البحر االحمر في خطر، االهرام، .  ١٦/٨/٢٠٠٢
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ینظر   ١١٩. تبریرها بدال من ذلكأو  لالعتراف بهذه االخطاء وتمیل النكارها
امبریالیة، ساعدت  -دون مصر كقوة اقلیمیة ماإلى  العدیدون في السودان

على قمع نضال تحررهم الوطني لفترة طویلة ولما ارتضت مكرهة استقاللهم 
استمرت في قمع دیموقراطیتهم لصالح عدید من الحكام المستبدین 

وقد كانت هناك ایضا منازعات على الحدود حول مثلث .  العسكریین
عمق والذي لم ذلك هو الشعور الدفین ب.  حالیب الصغیر في التسعینات

حتى بواسطة أو  یغیره الخطاب التجمیلي عن المصیر االخوي المشترك
الدور المصري االكثر ایجابیة الذي لعبته مصر في السودان لفائدة شعب 

.  ترقیة المؤسسات التعلیمیة والوساطة النهاء الحروب االهلیة: السودان
كانت مصدر  السودان نفسها أن هذه المشاعر لم تخففها حقیقة، ایضا

.  یینإرهابلمشكلة خطیرة في مصر، خصوصا وهي تحت حكم نظام یأوي 
على ایة حال، االخطار التي تنتظر مصر في السودان عالیة، مهما كان 

استثمرت امریكا بتواجدها المباشر  أن العائد من التسویات التي قد تتم، بعد
 أن تر االقلیمي،والمنتظر هو مزید من التو .  في السودان وتجاوزها لمصر

  .لم یكن حرب میاة النیل والمزید من لجان التضامن مع الشعب السوداني

االمثلة .  الفشل في السودان لیس اال مثال على خیبات مصر في المنطقة
وهزیمة ) ١٩٦١ – ١٩٥٨(هیار الوحدة المصریة السوریة أن الشهیرة كانت

.  ى أخر ومع ذلك احرزت مصر نجاحات كبرى وصغرى .  ١٩٦٧

                                                             
القضیة المعبرة عن ذلك هي روایة المؤرخ المصري عبد العظیم رمضان عن الموضوع، انظر مثال  ١١٩

یئة العامة للكتاب، القاهرة، انبطاح االمبریالیة المصریة في السودان، سلسلة تاریخ المصریین، اله: كتابه
دفع ما تأخر، الخلیج، . مصر والسودان: مقالتنا(انظر ایضا تقریعه الرائنا المختلفة .  ١٩٩٤

 . التي نشرها في سلسلة اعمدة صحفیة في جریدة الوفد) ٢١/٣/١٩٩٢
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وانهاء  ١٩٥٦المشهور منها، حشد وتعبئة االمة العربیة بعد حرب السویس 
خصوصا (الحكم االوروبي فیما تبقى من البالد العربیة في شمال افریقیا 

حتى الخیبات الكبیرة یراها البعض ال تخلو من .  جنوب الیمنإلى  )الجزائر
عربیین كنجاح فهم یرون في اول محاولة لتوحید بلدین .  جوانب ناجحة

كان افضل مما كان علیه اثناء حرب  ١٩٧٣للشجاعة واالداء اثناء حرب 
استعادة  خرى تشمل النجاحات األ.  ویشار الیه كنجاح للتعویض ١٩٦٧

العالقات مع البالد العربیة في ظل حكم مبارك التي كانت قد قطعت اثناء 
وتضمن ذلك عودة (حكم السادات بعد اتفاقیة السالم المصریة االسرائیلیة 

ذلك، نجحت مصر في إلى  اضافة.  مقرها في القاهرةإلى  الجامعة العربیة
تخفیف التوتر بین سوریا وتركیا اللتین كانتا على وشك الحرب في نهایة 

ورغم قلق مصر من التعاون العسكري بین تركیا واسرائیل، فقد .  التسعینات
نفس التحسن كان .  عموما تحسنا في العالقات مع تركیا إدارةاستطاعت 

  ١٢٠.ظاهرا للعیان في عالقاتها مع ایران

                                                             
مهید الحظ المجهود المستمر من قبل مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة في االهرام في ت ١٢٠

المركز ینشر مطبوعة دوریة اسمها دراسات ایرانیة .  الطریق نحو استعادة كاملة للعالقات بین البلدین
وحضر مدیرها وباحثون اخرون مرتین حوار مصریا ایرانیا في ) رئیس تحریرها محمد سعید ادریس(

اة وقتها البن بن ان ذلك یذكرنا بسیاسة البنج بونج االمریكیة الصینیة الشهیرة، المسم.  طهران
 ٢٣/١٢/٢٠٠٢تقاریر من طهران والقاهرة، االهرام، : انظر عبد المنعم سعید.  دیبلوماسي

  . ٣٠/١٢/٢٠٠٢و
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في سیاستها الدولیة، تشعر مصر، كما یمثلها حكامها ومثقفیها والمهتمون، 
وفي سیاستها االقلیمیة لدیها   ١٢١. عیون العالمأمام  بمشكلة في صورتها

  .كال المشكلتان تبلغ معها حد العقدة النفسیة.  مشكلة في الدور

ناشط طالبي سابق وحالة متمیزة (د الكتاب المصریون من الجیل االوسط اح
امتلك القناعة والشجاعة لیكتب ) لیبراليإلى  یین الذي تحولسالماإلالحد 

 اثارت مقالة  ١٢٢. سبتمبر ١١حول الدور االقلیمي المتدهور لمصر قبل 
.  ١٢٣الحرس القدیم في رد فعلإلى  ور الهواري زمالءه وقرناءه اضافةأن

للمثقفین المصریین نادرا ما تسمح لهم بالتمییز بین  ١٢٤الوطنیة الرومانسیة 

                                                             
مثال رد الفعل الغاضب في مصر بعد كل فیلم وثائقي یذاع في اوروبا وامریكا حول قضیة الفقر  ١٢١

لسي ان ان عن ختان االناث في مثال فیلم محطة ا.  وجوانب اخرى من الحیاة االجتماعیة في مصر
عنف الصحفي ابراهیم حجازي .  ایضا، فیلما وثائقیا المانیا یظهر القذارة والزحام في القاهرة.  مصر

  .١/٦/٢٠٠١و ١٨/٥/٢٠٠١انظر مقالته في االهرام، .  االلمان وقدم احتجاجا في سفارتهم في القاهرة
العالمي واوهام االخ االكبر، الحیاة،  سیاسة مصر الخارجیة بین النظام: انور الهواري ١٢٢
١٥/٢/٢٠٠٠.  
الشمس : ؛ اسامة الغزالي حرب٢١/٣/٢٠٠٠شمس ال تختفي، االهرام، : مصطفى الفقي: كمثال ١٢٣

توازن القوى یمیل لصالح : منظور امریكي: ؛ عاطف الغمري٢٧/٣/٢٠٠٠تشرق وتغرب، االهرام، 
تقریر التنمیة البشریة : نعمان جالل: انظرلمقاالت ظهرت مؤخرا .  ٢٧/٣/٢٠٠٠مصر، االهرام، 

شخصیة مصر العربیة : انظر ایضا مقالة الهواري الثانیة.  ٢٢/٨/٢٠٠٢والدور المصري، الجمهوریة، 
وحول شخصیة مصر العربیة ایضا انظر وجهات نظر .  ١٧/٤/٢٠٠٠تبدأ من الداخل، االهرام، 

  .٢٤/٤/٢٠٠٠ام، االهر : متنوعة من محمد السعید ادریس ومحمد البدري
الوطنیة المصریة، میریت، القاهرة، : لتحلیل نقدي للطبعة السائدة من الوطنیة المصریة انظر كتابنا ١٢٤

، ١١/٦/٢٠٠٢الوطنیة المصریة في عصر العولمة، االهرام، : جمال عبد الجواد: انظر ایضا. ٢٠٠٠
لالطالع على .  ٢/٧/٢٠٠١یاة، الوطنیة المصریة بین الصح والخطأ والعویل، الح: سامر القرانشاوي

البحث عن مصر، االهرام، : قضیة الهویة االساسیة انظر سلسلة مقاالت انور عبد الملك بعنوان
 .، ثم كل اسبوعین١٦/٥/٢٠٠٠
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هم أن . ما هو كامن ومحتمل وبین ما هو فعلي في دور بالدهم في المنطقة
على مثل هذه الدرجة من الحساسیة الي نقد لمصر، خصوصا لو جاء من 

رب بمصر في الحقیقة، هم ال ینقصهم هوس المثقفین الع.  غیر المصریین
اولئك المثقفون المصریون   ١٢٥. الذین یشعرون بالحاجة لرعایة االخ االكبر

كار لدیهم كل حق في الرد وحتى في توبیخ كل الكتابات المسفة أن دون
ولكن .  لهؤالء المرضى بكراهیة المصریین؛ العرب وغیر العرب على السواء

یلتفون حول ما  أو مشكلة االكتمال الفكري تعوزهم عندما ینفون احیانا
الن یكون .  ه صحیح، كما یعترفون بذلك في حواراتهم الجانبیةأن یعرفون

 لم یكن لدیهم القدرة سیاسیا على تحمل االقرار بالحقائق، أن من االفضل،
هم ، أن یمتنعوا عن الكالم؟  ام یجب علیهم استدعاء اتهام اخر وهو أن

وامر فقط لتفصیل كتاباتهم یتلقون اال) عند الدولة(بالحرف، مجرد موظفون 
حین یردون على توماس فریدمان، وعلى (بناء على طلبات المسئولین 
  ؟)الجزیرة وعلى أي شخص آخر

دور بالدهم .  تلك هي االسئلة التي تنتظر اجابة من المثقفین المصریین
ال یقدم تمویها على هذه  رهابتعش في الحرب الكوكبیة ضد اإلأن الذي

یحتاجون لقراءة المقالة االفتتاحیة للكاتب اللبناني حازم  همأن .  القضایا
في هذه   ١٢٦.صاغیة في جریدة الحیاة، واالستماع بآذان صاغیة الفكارها

                                                             
انظر مثال الدفاع عن مصر بقلم الكاتب الصحفي اللبناني البارز جهاد الخازن في الحیاة،  ١٢٥
: ا المقالة المفیدة بقلم المثقف التونسي صالح الدین الجورشيانظر ایض.  وتواریخ اخرى ٢٢/٦/٢٠٠١

الكاتب الصحفي الكویتي .  ٢٦/٩/٢٠٠٢الدور المصري هو ضرورة عربیة، الحیاة، ... رغم كل شيء
  .معروف بتأییده الثابت لمصر) رئیس تحریر السیاسة العربیة واراب تایمز االنجلیزیة(احمد الجارهللا 

 .٢٩/٧/٢٠٠١طلسم، محاولة لفك ال: مصر ١٢٦
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ه مصاب أن المقالة، الكاتب، المصاب بهوس حب مصر ویفسر خطأ على
بداء كراهیة المصریین، حذر المصریین من نظریة المؤامرة التي یبنون كل 

ه أن العالم ال یتآمر على مصر، بل العكس: اریخیة للعالم علیهانظرتهم الت
نفس الشئ ینطبق على االخوة العرب، الذین .  یمنحها معاملة تفضیلیة

اذا كانت خطوات مصر تتلكأ .  یریدونها تقوم بدور اقلیمي اكثر فعالیة
تسأل نفسها عدة اسئلة عن  أن تحت وطأة اقتصادها الضعیف، فهي یجب

لجامد المتصلب، ومؤسساتها الهرمیة العتیقة، وافتقادها للفعالیة نظامها ا
تتساءل عن  أن والشفافیة، وقیادتها االقل من المتوسط وفوق كل شيء

  .التفكیر السائد الذي یحافظ على استمرار هذا الجمود

بالمقابل، تتطلب االجابات .  االسئلة العظمى تتطلب اجابات عظمى
المثقفون هم .  ف هذه االجابات وتزودنا بهاالعظمى هیئات عظمى لتكتش

یرفعا  أن مكونان آخران یجب.  فقط جزء، مع كل اهمیتهم ومكانتهم
 ها ال تستطیع بعدأن اآلن تدرك أن االول، النخبة الحاكمة یجب.  صوتهما

تستمر في استخدام نفس النظام القدیم لبیروقراطیة الدولة القائمة  أن اآلن
.  ر بواجهة فاسدة وبنفس فساد الحزب الواحدعسكري تدا أساسعلى 

الذي یدرك ولكنه یأخذ وقتا حتى یتحرك بطاقته ١٢٧الثاني، الشعب المصري 
ما ال ینصلح : النظام المصري ال یستثنى من الحكمة الخالدة أن القصوى

  !ینتهي أن یجب... حاله

                                                             
  .٣٠/٣/٢٠٠١المصریون یمارسون السیاسة بطریقتهم الخاصة، الحیاة، : انظر صالح سالم ١٢٧
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 السياسة الداخلية

قریبا مصر حكم ت.  مصر لیست دولة دیموقراطیة: من ناحیة التصنیف
من ناحیة مقارنة، نظامها السلطوي اقل قمعیة .  استبدادي متعدد االحزاب

العراق، سوریا، لیبیا، تونس ( خرى ظمة بعض الدول العربیة األأن من
ولكنه استبداد في نظر المصریون، المحرومین من حق االختیار   ١٢٨).الخ

تغییرها أو  علىاختیار السلطة اال.  حزب اخرأو  الحر لحكم رئیس اخر
ما دون هذا المستوى، هناك بعض مظاهر التعدد .  خارج أي مناقشة

  .السیاسي واحتمال المعارضة الجزئیة

مع الرئیس السادات، هي  ١٩٦٧التعددیة في مصر، والتي بدأت عام 
مع  ١٩٥٢تفاصیل في اطار اوسع من النزعة السلطویة، التي بدأت عام 

، وعمره نصف قرن، یرعى ویسیطر على "االب.  "الرئیس عبد الناصر
بعید "عند االحتفال .  مراوغ ولكنه مع ذلك مطیع، عمره ربع قرن" ابن"

، الذي نظمه مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة باالهرام، "میالد االبن
كان المشاركون االكادیمیون والسیاسیون خاشعین وحزانى بسبب اعتالل 

یولیو  ٢٣، ثورة "األب"ذكرى الخمسین لمیالد بمناسبة ال".  االبن"صحة 
حاء أن ، اقیمت احتفاالت كبیرة تحت الرعایة الرسمیة للدولة في كل١٩٥٢

 ساساخذ النظام القائم یعید تأكید األ.  البالد، خصوصا في وسائل االعالم
لم یكن هناك اال قلیل من الذكر .  االبوي لشرعیته، والسلطة والزعامة

                                                             
الدیموقراطیة هي : دیفید جاردنر: عن الدیموقراطیة كقضیة میئوس منها في البالد العربیة انظر مثال ١٢٨

: ا جمال عبد الجوادانظر ایض.  ١٢/٥/٢٠٠٢و ١١، )نهایة االسبوع(شبح فقط، فاینانشال تایمز 
  .١٩٩٨التحول الدیموقراطي المتردد في مصر وتونس، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 
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ولكن الكثیر ) هزیمة حرب الستة ایام( ١٩٦٧ال في لمرض االب العض
الحرب ).  حرب اكتوبر( ١٩٧٣والكثیر عن العملیة الجراحیة الناجحة في 

.   مجدد لكل الشرعیة، والسلطة والزعامة أساسها أن االخیرة قدمت على
ه لم یكن من المشاركین في أن التعبیر المثالي عن ذلك حیثأصبح  مبارك
یسمى في وسائل ( ١٢٩ ١٩٧٣مشاركا من القمة في ولكنه كان  ١٩٥٢

بمعنى الضربة الجویة التي كان وقتذاك  –االعالم بطل الضربة االولى 
 لم تستطع اشكال االحتفاالت اخفاء حقیقة).  قائدا للقوات الجویة المصریة

یین، واللیبرالیین واآلخرین سالماإلاالب ال یعتبر اب لكل االمة من قبل  أن
إلى  في رأیهم االب ینتمي فقط ١٣٠. عانوا من قمع االبفي مصر ممن 

والقومیین العرب الذین ) خصوصا الناصریین(طالب السلطة، والیساریین 
نفس : ما تزال وصفة االب لنظام الحكم تتبع.  باسمهم ما زالت تحكم البالد

االستبداد، ولكن مع شوائب اضافیة من اللیبرالیة المحدودة؛ لتناسب 
  .العصر

وجهاز االستخبارات في (حكمت المؤسسة العسكریة  ١٩٦٧و ١٩٥٢بین 
استمرت اآلن  وبعد ذلك وحتى  ١٣١. مصر بالمعنى الحرفي الضیق) قلبها

                                                             
  .في لوحات بانوراما اكتوبر صوروا مبارك تقریبا كأنه القائد االول لهذه الحرب ١٢٩
یو الخطاب السیاسي لما بعد دولة یول: صبري سعید: كمثال على وجهات نظر المنشقین انظر ١٣٠

الخاسر هو الدیموقراطیة، الحیاة، .. انقالب ولیس ثورة: ، سامر القرنشاوي٣٠/٧/٢٠٠٠، الوفد، ١٩٥٢
٢٣/٧/٢٠٠٢. 
طبعات مختلفة بالفرنسیة (مجتمع عسكري : مصر: طالع المصدر االساسي النور عبد الملك ١٣١

  .١٩٩٨وهناك طبعة عربیة عن المحروسة، القاهرة، ) واالنجلیزیة
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بغض النظر  ١٣٢. المؤسسة العسكریة في الحكم، ولكن بالمعنى العریض
عن االمتیازات التي تعطى لرجال الجیش اثناء الخدمة والمناصب التي 

عند ) خصوصا محافظي المحافظات(الحیاة المدنیة  یشغلها كبارهم في
هم یحتفظون بمنصب أن :تقاعدهم، یبقى احد االلیات هو امتیازهم االعلى

یكون هناك  أن وحتى ینفذ ذلك، یجب.  رئیس الجمهوریة لرجل عسكري
ولضمان هذا الترشیح االحادي یجب .  مرشحا واحدا ینتخبه الناخبون

التي ) البرلمان(ریة العضاء مجلس الشعب ضمان ثلثي االغلبیة الدستو 
یمتلك حزب  أن وحتى یتم ذلك، یجب.  ترشح شخص رئیس الجمهوریة

تضمن  أن ات البرلمان یجبانتخاب نتائج.  حاكم وحید هذه االغلبیة
هذا هو .  الحصول على هذه االغلبیة، حتى لو تطلب االمر تزویرها

الباقي تفاصیل .  في مصرالقانون الغیر معلن للعبة النظام السیاسي 
  .الرئاسیة/متنوعة االهمیة تدور حول هذه القضیة العسكریة

ینبع الجمود والتصلب في النظام السیاسي من هذه النقطة المحوریة في 
ه ال یسمح بانتعاش نخبة مدنیة تطالب بحقها في حكم البالد، وال أن . بنیانه

ختیار حكام البالد؛ ال أساسات نزیهة تكون قاعدة و انتخاب یسمح بعقد
وبالنتیجة ال یسمح النظام السیاسي بالمشاركة الجماهیریة في دینامیكیات 
النظام حیث المطلوب من المواطنین فقط هو تأكید ما یقرره االخرون 

یقدم هیكل السلطة االحادي هذا على  أن وال یصبح مدهشا.  لمصالحهم

                                                             
لتطالع مؤلفات احدث .  ١٩٩٠الجیش والدیموقراطیة في مصر، دار سینا، القاهرة، : انظر مؤلفنا ١٣٢

یتضمن اسهامات باالنجلیزیة (السلطة المدنیة، السلطة العسكریة . الجیش واالمة في مصر: بالفرنسیة
، )لخالد فهمي، واحمد عبد اهللا، وروبرت سبرینجبورج، وجون سفاكیاناكیس وجمال عبد الجواد سلطان

  .٢٠٠١لمعهد الفرنسي للعالقات الدولیة، باریس، ا
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هذا .  رن الماضيالقلیل جدا من التغییرات المؤسسیة طوال النصف ق
الحزب الوطني الدیموقراطي الذي تأسس (االحتكار یتضمن الحزب الحاكم 

هذا .  ، وهو حزب الرئیس، وحزب الدولة، وحزب الحكم الدائم)١٩٧٨عام 
عند عبد ) الخاضع للعسكریین(النظام هو امتداد لنظام الحزب الواحد 
، واالتحاد ١٩٥٤یر هیئة التحر (الناصر والفترة المبكرة من حكم السادات 

وحزب مصر العربي  ١٩٦١، واالتحاد االشتراكي العربي ١٩٥٨القومي 
 أن ولكن عند مستوى ذاتي معین فاالمر المدهش).  ١٩٧٦االشتراكي 

المنصب داخل النخبة الحاكمة هو ایضا یتم في نطاق /تدویر الشخص
فیة اثنان منهم بخل(ثالثة من االربعة الكبار .  ضیق جدا وبطء شدید

من عائلة الحكم في مصر، تحت الرئیس وتحت عائلته ) عسكریة
.  الشخصیة، هم سیاسیون طاعنون في السن احتفظوا بمناصبهم لربع قرن

نائب رئیس الوزراء ووزیر االعالم (احد هؤالء الثالثة، صفوت الشریف 
، هو الرجل الثاني في صف القیادة للحزب )الذي یتحكم في وسائل االعالم

صفوت الشریف، كسكرتیر .  ي الدیموقراطي بعد الرئیس مبارك نفسهالوطن
عام للحزب الوطني الدیموقراطي، والذي خدم كضابط في االستخبارات 
العسكریة في مطلع شبابه، یجسد ویصبح رمزا لكامل قصة النظام الحاكم 

اذا كان من الممكن اضافة شخصیة خامس لهؤالء .  الحالي في مصر
فلن یكون شخصا اخر سوى جمال مبارك، االبن االصغر  الرجال االربع،

لیس فقط االحتكار الموضوعي للسلطة هو البالء الذي نزل .  للرئیس
  .بالمصریین، ولكنه ایضا الجمود والتصلب الذاتي لهذا االحتكار

االداء السیاسي في مصر في االعوام القلیلة الماضیة یدلل على نظام 
اك رغم اقتصاده الضعیف وانهیار الحیاة تمضي خطواته في فوضى وارتب
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االدوات ).  العنف والفساد والطائفیة التي تحدثنا عنها اعاله(المدنیة فیه 
االجتماعیة االقتصادیة الرئیسیة التي یستخدمها من اجل البقاء هي 

الموارد االقتصادیة (اجتذاب موارد اقتصادیة في حدودها الدنیا  ساسباأل
ومحاولة تمریر احساس مؤقت باالمان في ) هم اعالهالخارجیة التي ذكرنا

ولكن االدوات السیاسیة التي یستخدمها النظام من اجل .  الطبقة الوسطى
یدفعه بلد من  أن ها تشمل الثمن الذي یجبأن . البقاء ذات مغزى اوسع

  .اجل هیمنة واستمرار نظام حكم

 القمع واالنتكاس

، تبوأ السادات، نائب رئیس ١٩٧٠عندما مات الرئیس ناصر في سبتمبر 
ولكن كان علیه شق طریقه بالقوة فیما .  الجمهوریة، السلطة بسهولة نسبیة

وقد .  من خلف ظهره  بعد ضد الناصریین الذین ارادوا االستمرار في الحكم
او (هاء دولة المخابرات أن وتكلم عن ١٩٧١اطاح السادات بهم في مایو 

مع الدیموقراطیة .  موقراطیة في النظامواشاعة الدی) الدولة البولیسیة
الهالمیة الجدیدة، كتب للصحافة عدد كبیر من ضحایا القمع في سجون 

عما حدث لهم في معتقالته وسجونه، ورفعوا  ١٣٣عبد الناصر، ونشروا الكتب
 .  ١٣٤المحاكم من اجل اعادة االعتبار والتعویضأمام  ورفعوا قضایا

                                                             
مثال رمز التعذیب سجن ابو زعبل .  خصوصا كتب السیرة الذاتیة للشیوعیین واالخوان المسلمین ١٣٣

 .القریب من القاهرة كما رواه كتاب الهامي سیف النصر الذي یحمل اسم السجن
ت احكام المحاكم، اضافة الى تضمن.  العدیدون القضایا التي رفعوها امام المحاكمكسب  ١٣٤

مثال، قضیة شهدي عطیة الشافعي، الزعیم الشیوعي . التعویضات المالیة، ادبا انسانیا یدین التعذیب



١٠٤ 

 

تقادات حادة أن في العالم االخرعند وفاة الرئیس السادات نفسه تلقى وهو 
من خصومه، خصوصا من هؤالء الذین زج بهم في السجن جماعة بضربته 

 أن ولكن رغم.  ، في االیام القلیلة التي سبقت اغتیاله١٩٨١في سبتمبر 
ذلك یشار الیه باسم مذبحة سبتمبر، فقد جاءت االنتقادات العنیفة ضد 

تكن هناك قضایا ملموسة ضد  لم.  السادات سیاسیة الطابع بشكل كبیر
ربما .  عاما قضاها في الحكم١١تعذیب منهجي اثناء حكم السادات طوال 

.  كان السادات وغدا في نظر العدید من خصومه، ولكنه لم یكن جزارا
.  استخدم التعذیب مباشرة عقب موته للكشف عمن قاموا بعملیة االغتیال

عندما یموت .  ١٣٥م مباركالتعذیب عالمة مسجلة على نظاأصبح  ومذاك،
خصوصا من (الرئیس مبارك سوف تكون هناك قضایا عدیدة جدا للتعویض 

فترة عبد الناصر سوف تبدو امامها قطرة في  أن لدرجة) یینسالماإلقبل 
هذا اذا لم ترتب فترة ما بعد مبارك نفسها بطریقة تحتفظ بالملفات .  محیط

 .فیها مغلقة

ولكن .  صر بقانون الطوارئ لسنوات عدیدةكال من ناصر والسادات حكما م
هما رتبا االمور بحیث یرفع قانون الطوارئ لعدة سنوات قالئل أن حدث

سنة وهو في  ٢٢وقد مرت اآلن  مبارك،. وحكما دون قوانین استثنائیة

                                                                                                            
وثائق المحاكمة التي جمعها رفعت السعید في كتاب اسمه  –الذي تم تعذیبه حتى الموت في الستینات 

 ).رحلة االغالل(المستكاوي باسم رحلة الحجالت  انظر ایضا دیوان الشعر الذي الفه محمود.  (الجریمة
محمود العسقالني : من االدبیات الكثیرة عن التعذیب في مصر انظر بعض االمثلة الحدیثة في ١٣٥

.  التعذیب: ؛ حسین عبد الرازق٢٤/٣/٢٠٠٢مثل الماء والهواء، العربي، ... وخلف علي، التعذیب
ضا التقاریر السالف ذكرها الصادرة عن منظمات حقوق انظر ای.  ١٦/٨/٢٠٠٢جریمة مستمرة، الوفد، 
 .االنسان القومیة والدولیة
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یدیر حكمه یوما  أن الحكم، لم یكن قادرا ابدا في اي وقت من االوقات على
مبارك سوف یسجل حكمه في كتب التاریخ   .١٣٦واحدا دون قانون الطوارئ

مبرراته .  المصري كواحد من فترات حكم الطوارئ والقوانین االستثنائیة
والتي وصفناها اعاله (االعتذاریة بانه رغم ذلك احتفظ بدرجة من االستقرار 

الفرد   وصفناها اعاله بحكم(، وبدرجة من الدیموقراطیة )كاحتكار وتصلب
واستیالء  رهابقذ مصر من اإلأن ه قدأن االكثر اهمیة،، و )متعدد االحزاب

ولكنهم في حاجة العادة .  قد یكونوا على حق.  یین على الحكمسالماإل
 .قاذ نظام على حساب بلدأن حسابات ثمن

ي، سالماإلیین، على وجه الخصوص، والتهدید رهابفي حملته على اإل
حمالت مسلحة (بشكل عام، طبق نظام مبارك سیاسة القمع الجماعي 

للقبض على الناشطین، وتعذیبهم في السجون، وانشاء المحاكم العسكریة 
والناتج هو جهاز دولة یبطش بالمواطن العادي ولیس فقط ) ١٣٧لمحاكمتهم

صارت وحشیة البولیس ممارسة روتینیة تتفوق على .  المتمرد الخارج علیه
یین، سالماإلمن لتطهیر النقابات المهنیة .  ممارسات جیش احتالل اجنبي

الذین سیطروا على مجالس اداراتها، كانت الصیغة هي التخلص من الطفل 
النقابات المهنیة، وهي منصة التحكیم لنشاط الطبقة .  بخرطوم میاة الغسیل

تهت جثة هامدة والبعض االخر منها تم ترتیب ادارته كیفما أن الوسطى،

                                                             
وال نحتاج للقول، هناك ایضا .  ١٠/١٠/٢٠٠١سنة طوارئ، االهالي،  ٢٠: حسین عبد الرازق ١٣٦

ادبیات كثیفة عن الطوارئ في صحافة المعارضة المصریة وفي تقاریر مراكز حقوق االنسان المصریة 
 .ة المصریة لحقوق االنسانخصوصا المنظم

  .٤/١/٢٠٠٢المحاكم العسكریة من اجل ضمان نسیج الدولة، الحیاة، : القاهرة: محمد صالح ١٣٧
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تى یتخلص النظام وح.  ١٣٨منتخب إدارةاتفق بواسطة قضاة ولیس مجلس 
یین في الطیف السیاسي االوسع اغلق النظام بشكل فعال حزب سالماإلمن 

العمل وجریدته لسان حاله الشعب، وهو اطار عمل معتدل اخر المتصاص 
لقد فعل ذلك عبر تحریض الحزب ضد روایة اتهمت .  يسالماإلالنشاط 

اإلخوان  زاءاخیرا غیر النظام تكتیكه ا  ٢٠٠٠.١٣٩بالكفر في منتصف عام 
والتحرش بصفوفهم ١٤٠المسلمین وضربهم بقوة، بسجن بعض قیاداتهم 

المسلمون قلب المعارضة في اإلخوان  شكل.  ١٤١القاعدیة عبر البالد
ه واحد أن ، وهو احسن برلمانات حسني مبارك لحد بعید، رغم١٩٨٧برلمان 

من ثالثة برلمانات في عهده صدر ضدهم حكم بعدم الدستوریة من قبل 
 .لمحكمة الدستوریةا

                                                             
انتقدت منظمة حقوق االنسان فرض الوصایة القضائیة على النقابات المهنیة، االحرار،  ١٣٨
٢٤/١٢/٢٠٠٠.  
زهر وتحریض صحیفة الشعب، من االرشیف الضخم الذي كتب عن الروایة، ومظاهرات طالب اال ١٣٩

والشعب  ١٤/٥/٢٠٠٠انا اختلف معك، اخبار االدب، .... بعد اذنك: انظر مثاال واحدا، ابراهیم عیسى
١٦/٥/٢٠٠٠.  
ناشط طالبي سابق (من المعروفین الدكتور عصام العریان الشخصیة االبرز من الجیل الوسیط  ١٤٠

سنوات في السجن في النصف الثاني من الذي امضى عدة ) وشخصیة قیادیة في نقابة االطباء
  .التسعینات

الحیاة، : لالطالع على موضوع القبض على الطلبة الناشطین من جماعة االخوان المسلمین انظر ١٤١
معظم المنخرطون : كریم صبحي: وعن موضوع القبض على اساتذة الجامعات انظر.  ٢٧/١/٢٠٠٢

؛ قضیة اساتذة الجامعات، افاق عربیة، ١٢/١/٢٠٠٢مع االخوان هم اساتذة جامعات، روزا الیوسف، 
٣١/١/٢٠٠٢.   



١٠٧ 

 

أو  النظام الذي یحكم بثالثة برلمانات غیر دستوریة لم یترك مؤسسة سیاسیة
والقضاء على  رهابكان قمعه كله باسم مكافحة اإل  ١٤٢.سلیمة مهنیة

في .   وسائل االعالم لم یوفروها ایضا أن كما.  یینسالماإل
جعل  صدر على عجل تشریع جدید یقید من حریة الصحافة ١٩٩٥/١٩٩٦

خرج المشروع في وجه مقاومة .  وضع الصحفیین في السجن اكثر سهولة
تعرض .  شرسة من الصحفیین، بمن فیهم الصحفیون الموالون للحكومة

ة ایضا الموقع االخیر الباقي من النشاط االجتماعي الغیر داریللقیود اإل
سیاسي االطار، المنظمات الغیر حكومیة والمجتمع المدني عموما، في 

وفي عام ) حكم علیه ایضا بعدم الدستوریة( ١٩٩٩تشریع صدر عام 
.  ي في هذا المجالسالماإلتلك القیود مثلت رد فعل على النشاط .  ٢٠٠٢
ذلك، فقد حاربوا نشاط منظمات حقوق االنسان االكثر علمانیة إلى  اضافة

القبض على سعد .  تهاكات النظام على المستوى الدوليأن التي فضحت
الحقیقیة، اشتملت أو  ابراهیم ومحاكمته، مهما كانت االسباب المعلنة الدین

وتخویف للنشطاء القیادین في المجتمع المدني، الذین ال  إرهابعلى رسالة 
 .یمتلكون شهرة وال یتمتعون بحمایة دولیة مثل سعد الدین ابراهیم

من   یین؟سالماإلولكن، هل فعال حمى نظام مبارك مصر من 
 نعم بشكل كبیر، رغم الخالیا السریة التي تكتشف من حین... یینرهاباإل

                                                             
العد التنازلي لتجمد االحزاب، االحرار، (عن هذا الملف الضخم حول تراجع االحزاب السیاسیة  ١٤٢
ملخص تقریر : احمد عبد الهادي(، وعن القیود على كل المنظمات المهنیة والسیاسیة، )٥/١١/٢٠٠١

 .وعن ترتیب مصر في تقاریر االمم المتحدة عن الحریات السیاسیة) ٣/٦/٢٠٠٢منظمة العفو الدولیة، 



١٠٨ 

 

فلدیهم جمهورا فریدا في  ١٤٤ .ال... یین عموماسالماإلمن .  ١٤٣اخرإلى 
من االفضل محاولة اصالحهم اي (هاءهم أن المجتمع وال یستطیع احد

كبت النظام البهجة .  ١٤٥)عقلنتهم من خالل استیعابهم في دیموقراطیة اوسع
ات یشرف علیها الول مرة القضاة انتخاب البالد عند اجراء البهجة المبكرة في

ات في المرحلة االولى اكثر نظافة نتخابرغم ظهور تلك اال.  ٢٠٠٠عام 
عاداته إلى  ، عاد النظام في المرحلة الثانیة والثالثةأخرى ات انتخاب من أي

جرى ذلك بالضبط الیقاف .  ات وقام بالتزییفنتخابالقدیمة وتدخل في اال
ومع ذلك، فقد .  البرلمانإلى  المسلمین من الوصولاإلخوان  مرشحي

وصلوا، وشكلوا اكبر مجموعة معارضة في البرلمان السابق ، اكبر من كل 
في .  ١٤٦االحزاب المعارضة المستضعفة من الیسار ومن الیمین معا

ي ضد نتخابات، طبق النظام تكتیكه االنتخابالجولتین االخیرتین لال
 ٢٠٠٠ات انتخاب امرأة في االسكندریة في(المسلمین إلخوان ا المرشحین

                                                             
: مصر: ؛ محمد صالح١٤/١٠/٢٠٠١ارهابي من منظمة الوعد، االهرام،  ٨٣: احمد موسى ١٤٣

ارهابي  ١٧٠: ؛ محمد موسى١٥/١٠/٢٠٠١منظمة متعددة الجنسیات امام المحاكم العسكریة، الحیاة، 
اصولي،  ٢٥٧محاكمة عسكریة ل : مصر: ؛ محمد صالح١٧/١٠/٢٠٠١من منظمة المنیا، االهرام، 

والجناح العسكري للجماعة ) متهمون ٢٦(احیاء طالئع الفتح : ؛ عبدو زینه١٠/١١/٢٠٠١الحیاة، 
 .١٧/١٠/٢٠٠١، الشرق االوسط، )متهمون ٧٠ – ٦٠(االسالمیة 

؛ ١/٢/٢٠٠٢االهرام، الظاهرة االسالمیة كنموذج، : نظرة للمستقبل: ضیاء رشوان: انظر مثال  ١٤٤
حتى النظام نفسه متهم بانه وراء .  ١٨/٢/٢٠٠٢مستقبل االخوان المسلمین، الحیاة، : منتصر الزیات

.  ضد جماعة االخوان المسلمین) باطالق سراح زعمائها من السجون(استخدام الجماعات االسالمیة 
.  ٢/٣/٢٠٠٢ة، انظر االهرام، لالطالع على اعالنهم انهاء استخدام العنف من بعض قیادات الجماع

  ).اربعة كتب(لالطالع على النقد الذاتي لهم انظر مفاهیم المراجعات 
): احمد عبداهللا. تألیف د(انظر جدالنا من اجل ضم االسالمیین في دیموقراطیة اوسع في كتاب  ١٤٥

  .٢٠٠٢ة، القاهرة، نقد االسالمیین والمثقفین في مصر، الطبعة الثانیة، دار الكلم... الجامع والجامعة
 .ما عدا المستقلین الذین شكلوا المجموعة االكبر بعد الحزب الحاكم ١٤٦



١٠٩ 

 

باستخدام قوى  ١٤٧)٢٠٠٣ومتحدثهم البرلماني السابق في الدلتا في اوائل 
هذا یبرر بشدة فرضیة بان .  ١٤٨المسلیناإلخوان  الضغط والترویع الیقاف

ه نزع أن . یینسالماإلاكثر من رد فعل على : ما نراه في مصر مبارك هو
 ١٤٩.لیة السیاسي عن مصر التسعیناتاللیبرا

النظام السیاسي تحت رایات مكافحة التطرف   بنزع اللیبرالیة من
دبر نظام مبارك ضمان رضا النخبة العلمانیة بشكل  رهابواإل/يسالماإل

یة تنكر إسالمواسع وقبولها بنظامه، تلك النخبة التي تخشى من افاق دولة 
وما هو .  طریقة حیاتهم العصریةعلیهم هذه الدولة حریاتهم الشخصیة و 

اكثر اثارة للدهشة هو هذا االتجاه العلماني للنخبة داخل المعارضة، والذي 
ها تعیش بمشاعر منافسة خاصة مع أن . یشارك جمهوره مخاوفهم

اصوات علمانیة قلیلة وقفت بحسم ضد القمع غیر اللیبرالي .  یینسالماإل
.  بعض منظمات حقوق االنسانأو  الیساري نبیل الهالليأو  سعید النجار

في تلك العملیة، .  یینسالماإلتركت احزاب المعارضة للحكومة مهمة فرز 
جمهورهم أمام  تقهقروا بمكانتهم في النظام السیاسي وفقدوا مصداقیتهم

العدید من المواطنین في مصر ال یفكرون في، وال یالحظون .  المفترض

                                                             
؛ جمال ٢٣/١٠/٢٠٠٢حكم المحكمة في احداث شغب دائرة الرمل باالسكندریة، االهرام، : انظر ١٤٧

 .١٩/١٢/٢٠٠٢اوقات عصیبة لحشمت، االهرام ویكلي، : عصام الدین
لمسلمین من اجل المصالحة ینزل على اذان صماء، كایرو تایمز، نداء االخوان ا: عصام الحمالوي ١٤٨
عن عدم انخراط االخوان المسلمین في العنف ارجع الى اعتراف النائب العام .  ٢٨/١١/٢٠٠٢

 .٣٠/١/٢٠٠٢الحیاة، : العسكري بذلك
.  ١٩٩٨، ربیع ٢، رقم ٥٢هذا عن حق عنوان دراسة ابرهارت كیانل في میدل ایست جورنال، مجلد  ١٤٩

االصالح السیاسي واالقتصادي في مصر، أي : وهم عظیم: انظر محاورته مكتملة بشكل اكبر في كتابه
  .٢٠٠١بي تاوریس، لندن، 



١١٠ 

 

هذه الحالة الفكریة .  ١٥٠یینمسالاإلسوى معارضة  أخرى اي معارضة 
زادت من ضعف احزاب المعارضة وتركت الساحة خالیة الحتكار مستفحل 

النظام ال یستشعر اي ضغوط تدفعه لالصالح واشاعة .  للحزب الحاكم
النخبة المعارضة التي عینت نفسها صاغت اجماعا احتفظ .  الدیموقراطیة

.  ملها بنفس الطریقة القدیمةموضوعیا بحریة النخبة الحاكمة في القیام بع
عناصر المعارضة تلك رغم نداءاتهم المتكررة من اجل االصالح ظلت 

في .  یعطى له اعتبار أن تمثل صوتا فقط ولكنها لم تمثل ضغطا یمكن
تقادا في ادوار أن النهایة دبر النظام حتى تعیین بعض من اكثر االصوات

 ١٥١.أخرى 

حافظ على .  ث كل ما جاء باعالهي حاسما في حدو سالماإلكان العامل 
استمرار الوضع الراهن، واالصالح الممزق االوصال، والقمع المبرر 

یین واالخرین بجانب التسبب في مزید من االنتكاس للدیموقراطیة سالملإل
في الحالة الحالیة هذا العامل كان من الممكن اتساع .  المحدودة حتى االن

                                                             
، ٢٠٠١من المیالد المتعسر الى التهمیش، تقریر دراسات عربیة ... انظر االحزاب السیاسیة ١٥٠

 .٢٠٠٢االهرام، القاهرة، 
الذي عین ) السكرتیر العام لحزب التجمع الیساري(سعید الموضوع الدال على ذلك هو رفعت ال ١٥١

والحالة ذات .  ظل رفعت السعید ناقدا ولكن بلهجة مخففة.  بواسطة الرئیس عضوا في مجلس الشورى
المغزى االكبر هي تلك الخاصة بالصحفي الیساري البارز صالح عیسى الذي كان ناقدا عالي الصوت 

قبل صالح عیسى بتعیینه .  في نقد االصالحات السیاسیة والدستوریة للنظام وله كتابات بلیغة متعددة
 ١٥وزیرها ظل في منصبه الكثر من (رئیسا لتحریر جریدة القاهرة االسبوعیة لسان حال وزارة الثقافة 

بینما ظل صالح عیسى ناقدا للنظام فهو یركز االن في كتاباته على ).  عاما متصلة وحتى االن
متى یصبح المصریون : ١٩٩٩انظر مثال مقاالته النقدیة في صحیفة الوفد عام   .القضایا الثقافیة

؛ حصان الدیموقراطیة وعربة )٨/٧(؛ الجمهوریة البرلمانیة هي الحل )١/٧(مواطنون ولیسوا رعایا؟ 
 ).٢٢/٧(؛ مراجعة نظام المبایعة )١٥/٧(المعارضة 



١١١ 

 

رج الحدود القومیة لمصر توجد نزعة في داخل وخا.  تأثیره بشكل اشمل
حتى العلمانیون .  یینسالماإلضخمة معادیة لالمریكیین داخل صفوف 

ي عندما إسالمي یتبعون خطا شبه سالماإلالمناهضون المریكا في العالم 
یختفي هذا  أن لیس من المرجح.  یأتون لقضایا مثل فلسطین والعراق

یات المتحدة في تسویة مثل حتى ولو نجحت الوال.  ١٥٢يسالماإلالعامل 
وهنا یظل السؤال بال اجابة، ما .  هذه القضایا، ربما یتحوصل هذا التیار
یین، غیر اصطیاد بن الدن سالماإلالذي سوف تفعله امریكا مع هؤالء 
حتى .  یون اخرون في الخارجإسالموشبكته؟  اذا ما ظهرت اجابة، هناك 

تفعل ذلك  أن له دورا اخر؛ یجب تعینأو  يسالماإلتواجه امریكا التیار 
هل .  يسالماإلظمة الحكم في العالم أن بواسطة وكالء لها، اي من خالل

سوف تدعم امریكا عملیة التحویل الدیموقراطي لتلك االنظمة مع المخاطرة 
نموذج مشرف (في السلطة ) المناهضین لالمریكان(یین سالماإلبمشاركة 

الیات المتحدة االنظمة الحاكمة نحو هل سوف تدفع الو أو  ؟)في باكستان
على   ؟رهابمزید من القمع واالنتكاس من اجل متطلبات الحرب على اإل

ایة حال، عندما نتكلم عن محتوى االنظمة وشكلها مثل ذلك النظام في 
یكون كالمنا بشكل اولي عن  أن مصر وافاق تحوله الدیموقراطي، یجب
  .اوجود عامال امریكیا في المعادلة، ایض

                                                             
م النقد القاسي الذي یتعرض له االسالمیون هذا رغ.  ضیاء رشوان ومنتصر الزیات، المرجع السابق ١٥٢

دعوة لتمزیق االمة : انظر مثال نبیل زكي.  على اختالف تنوعاتهم من المعتدلین منهم للمتطرفین
شیوخ الحسبة في مصر، العربي، : ؛ احمد ثابت١٢/١٢/٢٠٠٢واشعال الطائفیة، االهالي، 

  .٢٦/١/٢٠٠٢ون، روزا الیوسف، جرائم وهزائم االخوان المسلم: ، نبیل المیهي١٩/٨/٢٠٠١



١١٢ 

 

سبتمبر، كان الهم االمریكي اشبه بمن  ١١خالل فترة قصیرة بعد كارثة 
تاج أن یین وفقط لدرجة تدفع العادةرهابیبحث بشكل احادي النظرة عن اإل

من هنا تقاطعت الجهود المتضاربة لهذین .  أخرى هذه المأساة مرات 
 !جلينموذج مؤثر للدیالكتیك الهی -یون سالماإلاالمریكان و : العاملین

یحتاج الرأي االمریكي االحادي النظرة الن یتحدث حتى یصبح رؤیة 
الحركة : ترى شیئا اخر له اهمیته أن بعینین، حتى تستطیع الوالیات المتحدة

في الواقع، كانت .  یةإسالمالمناهضة للعولمة التي لیست هي بحركة 
ركة على لم تكن لهم فیها مشا أن یین فیها ضعیفة بالكاد،سالماإلمشاركة 
ولسوف .  یون بهاسالماإلرغم ذلك، عند نقطة معینة قد یشارك .  االطالق

یتصادف ذلك مع عودة ظهور الحركات االجتماعیة لمخاطبة مشاكل الفقر، 
یون سالماإلسوف یحاول   ١٥٣.وحقوق العمال، والعدالة االجتماعیة الخ

موضوعیة وهكذا، سوف تتواجد االرض ال.  تولي القیادة في تلك الحركات
  ومناهض للعولمة على كل من/لتحالف اعرض مناهض لالمریكان

سوف تود االنظمة القومیة في البالد .  المستویات القومیة والدولیة
ترى اعادة شق قنوات السخط في تلك القاطرة  أن یة وما وراءهاسالماإل

شئون الداخل  إدارةفهي سوف تغطي فشلها في .  العظیمة المكتشفة حدیثا
اآلن  ولسوف یكونون.  القتصاد بالقاء اللوم في كل شيء على العولمةوا

هم سوف یسمحون لالصوات المناهضة للعولمة أن دیموقراطیین ایضا لدرجة

                                                             
انظر مثال مجادالت قانون العمل الجدید ومظاهرة بعض الناشطین العمالیین، التي ادانتها النقابات  ١٥٣

بیان مركز خدمات النقابات العمالیة، ( ٢٠٠٣ینایر  ١٣العمالیة الرسمیة، امام البرلمان في 
٢١/١/٢٠٠٣.(  



١١٣ 

 

بان تعبر عن نفسها بحریة بینما یخرسون باقي االصوات في القضایا 
 .خرى األ

وهكذا سوف تبقى االنظمة القمعیة على قید الحیاة، وتقتات على 
یتعجب المرء كیف یستطیع االمریكیون كسر مثل .  لدیموقراطیة وتسحقهاا

هذه السلسة باي ادوات هم یمتلكونها من اجل فرض ارادتهم وطریقتهم على 
، ال رهابالنظام المصري، كمشارك في الحرب على اإل.  باقي الكوكب

.  یواجه اال قلیال مخاطر في هذا السیاق بینما یستفید منه اعظم استفادة
تكاسا أن لم یكن أن وجموده.. سوف یكون االصالح الذي یقوم به ضئیال

  .بالمزید، سوف یكون عظیما

 التصحيح واعادة الهيكلة

تمتعت مصر بحمل استمر حرفیا تسعة اشهر من المقدمات للدیموقراطیة 
اي، بین العودة الرسمیة .  ١٩٧٧حتى ینایز  ١٩٧٦استمر من ابریل 

ینایر  ١٨/١٩واحداث الشغب من اجل الطعام في لنظام متعدد االحزاب 
وقد اتخذ خطا هابطا .  منذ ذلك الحین واخذ المنحنى في الهبوط.  ١٩٧٧

طوال هذا المسار، تلقى المصریون .  بحدة طوال عقد التسعینات كامال
ثالث ضربات سیكولوجیة قاتلة جعلت من الدیموقراطیة بابا اضافیا في 

 :یة الواسعابواب قاموس النكت المصر 
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o النظام المتعدد االحزاب ال یعني  أن عندما اخبرهم نظام السادات
تداول الحكومة بین االحزاب المختلفة، حیث سیكون، كما في 

 .السابق، هناك حزبا واحدا بشكل دائم هو الحزب الحاكم

o المصالحة المبكرة مع المعارضة  أن عندما نقل لهم مبارك رسالة
یستفیق النظام من صدمة اغتیال الرئیس كانت لحظیة ومؤقتة حتى 

ه سوف یكون رئیسا لفترة رئاسیة واحدة فقط أن مبارك قال.  السادات
 .سنة؟؟ ولكنه ما زال هنا بعد ).  سنوات؟ (

o  رسالته الثانیة بان االشراف أخرى عندما نقل مبارك، مرة ،
 ال یعني جوهریا نتائج ٢٠٠٠ات عام نتخابالقضائي على اال

تغییر اي قواعد من أو  تغییر الحزب الحاكمأو  مختلفةیة انتخاب
 .قواعد اللعبة القدیمة

كانت االستجابة على تلك الرسائل الواضحة، هي قرار الشعب المصري 
كمشت المشاركة أن . بیوتهمإلى  مغادرة السیاسة وتركها للسیاسیین والذهاب

ندریة هي التي یة في القاهرة واالسكنتخابمن االصوات اال% ١٠مثال، فقط (
أو  الوجود في الحكم).  اتنتخابتهتم بتحمل مشقة الذهاب للتصویت في اال

ضیقت النخبة الحاكمة  .  امتیازا یمنح لنخبة ضیقةأصبح  في المعارضة
المعارضة الرادیكالیة، مثل الیساریین .  النخبة المعارضةأمام  المساحة اكثر

اواخر السبعینات واالن، تعرضوا یین في الفترة بین سالماإلفي السبعینات و 
المعارضة المرتعدة اكثر واجهت نسقا عملیاتیا .  لمعاناة القمع الصریح

.  نفعله أن ولكننا سوف نستمر في فعل ما نرید... قل واكتب ما ترید: اخر
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عبر عقدین من الزمان من الركود واالنتكاس المنهجي، فقدت النخبة 
الحیلة ومشاعر الالجدوى التي اسست  ه الیأس وقلةأن . المعارضة االمل

 .سیكولوجیا اكثر منها ایدیولوجیا: یة لحكم مباركساساآللیات األ

تقاداتها وحججها للدفاع أن ذهب صوت.  انقلبت النخبة الیائسة على نفسها
بعض المفكرین .  تاج نفسهاأن عن االصالح ادراج الریاح، وتركت العادة

لتقاریر التي كانت هي هي نفسها التي كتبت والسیاسیین یكتبون المقاالت وا
لم یتغیر شيء سوى مرور الزمن وشیخوختهم، .  ١٥٤منذ عشرین سنة

هذا االستنساخ والنسخ الكربونیة لم یستخرج .  وباالخص شیخوخة الروح
عناصر .  حدث فقط تغییرا في الشكل.  شیئا اصیال من النخبة المعتلة

لوقوف موحدین من اجل تغییر اطار النخبة المعارضة في مصر، بدال من ا
وقواعده العتیقة، سقطوا في خالفات مع  عملهم نفسه بنظرته االحادیة

واخذوا یصیحون في وجه .  بعضهم البعض وانخرطوا في تناحر اخوي قاتل
.  ١٥٥بعضهم البعض في تلك المساحة الضیقة التي سمح لهم بالعمل فیها

                                                             
مثل حالة االستاذ الجامعي استاذ التربیة والتعلیم .  تمامابل ان البعض منهم قد توقف عن الكتابة  ١٥٤

سید اسماعیل علي الذي كتب مقاالت شجاعة في السبعینات والثمانینات منتقدا فیها محرمات مثل 
  .المؤسسة العسكریة

على سبیل المثال اللغة الناریة المستخدمة في الخطاب بین محمد سید احمد ووحید عبد المجید  ١٥٥
: انظر مثال(حول محتوى التقریر االستراتیجي العربي الذي اصدره االهرام نفسه ) ن االهرامكالهما م(

عن ). ٤/٤/٢٠٠٠حرب معارضة تقریر وحید عبد المجید، صباح الخیر، : رشدي ابو الحسن
ازمة الحوار : جمال عبد الجواد: المشاحنات ونقص الحوار الموضوعي فیما بین النخبة عموما انظر

مونتلایر المتغیرات ... السویس: ؛ عبد المنعم سعید٢٧/٣/٢٠٠٠او ازمة المناخ العام، االهرام،  ...العام
: انظر ایضا مقالة مبكرة لعصام العریان من االخوان المسلمین.  ٤/٦/٢٠٠١واشیاء اخرى، االهرام، 

هللا، وجورج ایضا، احمد عبدا.  ٣١/٧/١٩٩١االطار الصحیح للحوار بین القوى السیاسیة، االهالي، 
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النخبة الحاكمة التي لم تشعر اال وكانت تلك نعمة ارسلتها السماء السعاد 
 .بالقلیل من الضغوط المنظمة التي تدفعها في طریق االصالح

في مثل هذا السیاق ساعدت بعض تدابیر تصحیحیة متواضعة النظام من 
فقد خلع النظام وزیر داخلیة ضبطته صحافة المعارضة متلبسا .  اجل البقاء

ببعض ضباط إلى  نظام الحكمكما ارسل .  باستخدام لغة نابیة في الحوار
وارسل ایضا ببعض .  البولیس المحكمة التهامهم باستخدام التعذیب

ات انتخاب بل قام النظام باجراء.  المحاكم بتهمة الفسادإلى  الموظفین الكبار
بسبب طارئ سیاسي كما صرح مبارك أو  جدیدة تحت طلب المعارضة،

الخیر الذي اقیم في الخامس بعد مؤتمر المعارضة الواسع ا(بذلك في وقته 
ولكن ما لیس بنعم، هكذا یخبرنا .  نعم لكل ذلك).  ١٩٨٧من فبرایر 

 :النظام

o ١٥٦تغییر الدستور. 

                                                                                                            
؛ نهى ١٩٩٤الحوار الوطني، اللجنة المصریة للعدالة والسالم، القاهرة، ): مع حفظ االلقاب(عجایبي 
  .١٩٩٩بناء االجماع في المرحلة االنتقالیة بمصر، مطبعة الجامعة االمیریكیة في القاهرة، : المكاوي

تم صدها بقسوة في مقالة و ( ١٩٩١بدأت حملة لتغییر الدستور قامت بها احزاب المعارضة في  ١٥٦
حتى ... الدستور: عثمان حسین: ١٩٩١انظر مثال في الوفد في ).  افتتاحیة بجریدة االهرام الرسمیة

، احمد )١٣/٧(، محمد فهیم )١١/٧(وفي شهر یولیو وحده انظر كتابات ثروت بدوي ) ٢٦/٣(متى؟ 
.  لشخصیات البارزة في المعارضةكل ا –، وعلي سالمة )٢٥/٧(، عبد العزیز محمد )٢٥/٧(ابو الفتح 

كتاب السلطان یستبقون الرئیس في نهر المعارضة عن المطالبة بتغییر : حلمي مراد: في الشعب انظر
في نفس الوقت ).  ٣٠/٧(لماذا نخشى من تغییر الدستور؟ : ؛ مدحت ابو الفضل)١٦/٧(الدستور 

  .وضع االسالمیون مسودة دستور مقترح والذي اثار جداال اخر
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o بدال (ات متعددة المرشحین انتخاب رئیس الجمهوریة في انتخاب
 ).من االستفتاء على مرشح واحد

o ،على االقل مشاركتهم أو  تداول السلطة بین االحزاب السیاسیة
 .حكومات ائتالفیة في

o خرى یة األسالماإلالمسلمین والمنظمات اإلخوان  تقنین وضع 
على االقل بشكل یضع اعتبارا للمصلحة (التي ال تستخدم العنف 

 ).العملیة لوقف االستقطاب المستمر بینهم وبین الدولة

o الذاتیة لوسائل االعالم دارةضمان الحیاد واإل. 

o ولیس اشرافا (ات نتخابلة لعملیة االالقضائیة الكام دارةالسماح باإل
 ).٢٠٠٠ات انتخاب جزئیا مثل الذي حدث في

o  اعادة بناء نخبة السلطة، باالحتفاظ بالجیش في ثكناته والسماح
المحافظین في   انتخاب بما فیها(لنخبة مدنیة بان تتعلم الحكم 

 ).المحافظات الذین یأتي معظمهم بالتعیین من رجال الجیش

 . ١٥٧م المسئول في مصر تلك هي االعمدة السبعة للجنونبالنسبة للنظا
ها لیست فقط تدابیر تصحیح ولكنها عملیة كاملة من اعادة البناء واعادة أن

ها تدابیر تنفذ من السقوف ولو تم تطبیقها فهي تعرض النظام أن . التشكیل

                                                             
لالطالع على صیاغات بمقترحات االصالح انظر مثال المقالة السالف ذكرها لصالح عیسى عن  ١٥٧

سلسة (انظر ایضا حملة الوفد تحت عنوان الوفد یفتح ملف االصالح السیاسي .  الجمهوریة البرلمانیة
 ).١٩٩٩/ ٢٠حتى  ١٣من 
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ها طریقة للمطالبة بنظام اخر في أن . فعال، تلك هي القضیة.  نفسه للخطر
.  ١٥٨ولكن تلك قضیة تعتمد على الضغوط الداخلیة والخارجیة.  رمص

طالما ترك الموضوع للنخبة الحاكمة نفسها لتقرر مدى التغییر، سوف یظل 
لمدة عقد .  التغییر داخل حدود التصحیح وترفض بشراسة اعادة التشكیل

قادم، سماسرة السلطة من النخبة الحاكمة، خصوصا واولهم الرئیس، قد 
وهي، ال نمطیة لالربعة االوائل من النقاط السبعة، .  فعال االجندةقرروا 

 :لكن مع بعض المقایضة والمساومة في النقاط الثالث االخیرة

o ١٥٩لتغییر الدستور... ال 

o الرئیس نتخابال... ال 

o ال لتداول السلطة... ال 

o يإسالملحزب ... ال 

حدد في دون الحدیث عن تلك التغییرات الكبرى، التحدث عن اصالح م
 .لم یكن مغالطة وتدلیس أن مصر هو مبالغة

                                                             
النص (في الجامعة االمریكیة من الجدیر بالذكر هنا محاضرة الصحفي الشهیر محمد حسنین هیكل  ١٥٨

في هذه المقالة یعارض الكاتب استمرار الوضع الراهن وسط ).  ٢٠/١/٢٠٠٢في جریدة العربي، 
 .العواصف االقلیمیة والدولیة، ومحذرا من تآكل شرعیة نظام الحكم ویدافع عن اصالح جوهري وفوري

في هذا .  ع احزاب المعارضةفي ذروة اخر صدام مع االرهاب دعت الحكومة الى حوار وطني م ١٥٩
في التمهید لذلك، ناقش ابراهیم نافع هذه .  السیاق، تم التعبیر عن بعض اراء حول تغییر الدستور

انظر مقالته االفتتاحیة باسم الحوار .  مع انصار التغییر الدستوري) بشكل اكثر رزانة هذه المرة(القضیة 
نبیل : انظر ایضا).  ٢٦/١١/١٩٩٣االهرام، (الرئیس  تعدیل الدستور وانتخاب.. حول االجماع الوطني

  .٦/١١/١٩٩٩، ١٣٧من یخاف من تغییر الدستور؟، االهرام العربي، رقم : عبد الفتاح
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یمكن  خرى ومع ذلك، استعداد النظام للمساومة حول الثالث نقاط األ
اوال، نتیجة الثر وسائل االعالم .  ١٦٠اعتباره عالمة تحسن في اداء النظام

الفضائیة، ببرامج التوك شو فیها وانتقادها لالنظمة العربیة، جهاز االعالم، 
ة صفوت الشریف نفسه، جعل بشكل ما الحوار السیاسي من تحت قیاد

.  ١٦١لكن هذه الحریة ما زالت تحت سقف معین.  خالله اكثر حریة
 ١٩٧٦بالمعیار المصري هذا تغییر یذكرهم بالتغییر اللحظي الذي تم في 

الجداالت السیاسیة التلفزیونیة التي كان یقدمها المرحوم جمال العطیفي، (
ها أن ها تعري بعض امراض النظام ولكن یظلأن  ١٦٢).ةوالتي توقفت فجأ

تخدمه بتنفیس التوترات وتبرهن على دیموقراطیة النظام من هذا الجانب 
 .على االقل

ات، اي القضاء یضعون ایدیهم نتخابثانیا، هناك اشراف قضائي على اال
یة داخل مراكز االقتراع ویقومون بفرز نتخابعلى صنادیق التذاكر اال

                                                             
تحسن اداء النظام یعني في جوهره المقاالت والدراسات الرشیدة في االهرام، تحت شعار مركزه  ١٦٠

مقاالت عبد المنعم سعید، محمد السید سعید، نبیل وبشكل ملحوظ .  للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة
عبد الفتاح، جمال عبد الجواد، ضیاء رشوان، وحید عبد المجید، واخرون، كتبوا عن القضایا السیاسیة 

واصالح النظام ) ٢٠٠١ینایر (تطویر الممارسة السیاسیة : انظر مثال سلسلتان لهذا المركز.  الوطنیة
 ).٢٠٠٢دیسمبر (االنتخابي 

عندما كانوا یدعونني الى توك شو تلفزیوني كان المذیع ینبهني بانني یجب ان : مالحظة شخصیة ١٦١
 .التزم بعدم المس بالرئاسة

في الوقت ! دا مش البي بي سي: شاع في البالد وقتها ان الرئیس السادات قال للدكتور العطیفي ١٦٢
مثال .  وتقدیم بعض البرامج التلفزیونیةالحاضر مؤسسة االعالم تلجأ لبعض االكادیمیین من اجل اعداد 

 .عبد المنعم سعید وطه عبد العلیم من مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة باالهرام
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ات من ثالث انتخاب طبق ذلك في.  ١٦٣ویعلنون النتائج بانفسهم االصوات
.  بعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا في هذا الخصوص ٢٠٠٠جوالت عام 

في .  ات تحت اشراف كامل من القضاةنتخابتتباهى الحكومة بتنفیذ اال
القضاة شیئا یفعلونه في تحضیر أمام  لیس.  ه اشراف جزئيأن الحقیقة،
تلك القوائم .  یة، التي تضعها كما في السابق وزارة الداخلیةنتخابالالقوائم ا

تحتوي على اخطاء بدرجة تمنع بعض الناخبین من االدالء باصواتهم مما 
القضاة شیئا یفعلونه فیما أمام  ایضا، لیس.  ١٦٤نتخابیؤثر على نتائج اال

ضرب یحدث في الفناء الخارجي والشوارع المحیطة بمقار االقتراع حیث ی
داخل مراكز إلى  الناخبون المحسوبین علي المعارضة ویمنعون من الوصول

تغییر مختلف اثر إلى  ومع ذلك، بالمعاییر المصریة، ادى هذا.  االقتراع
تم .  هزیمة مدویة للحزب الحاكم: اتنتخابعلى نتائج الجولة االولى من اال

في المراحل  تدارك االمر بواسطة جهاز الدولة، خصوصا اجهزة الشرطة،
.  من االصوات% ٣٨في العد النهائي، حصل الحزب الحاكم على .  التالیة

عندما كسب المستقلون % ٨٨ولكن، في لیلة وضحاها، اصبحت النتیجة 
الحزب الوطني إلى  اعید ضمهمأو  اغلبیة واسعة من االصوات وانضموا

أو  ة،یشكلوا حكومة اغلبیة برلمانی أن كان یمكن لهم.  الدیموقراطي
على االقل معارضة لحكومة اقلیة أو  یصبحون شركاء في ائتالف حاكم

 أن رغم ذلك اختار المستقلون.  یشكلها الحزب الوطني الدیموقراطي

                                                             
، االهرام، ٢٠٠١التقریر العربي االستراتیجي : عن االشراف القضائي على االنتخابات انظر ١٦٣

  .٤٣٣ – ٤٢٦، ص ص ٢٠٠٢
، مركز الدراسات االستراتیجیة والسیاسیة باالهرام، ٢٠٠٠بات انتخا: هالة مصطفى واخرون: انظر ١٦٤

 .٢٠٠١القاهرة، 
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لم یكن بین ایدي القضاة شیئا .  یحافظوا على استمرار حكم الحزب الواحد
یدیه ما والشعب المصري لم یكن بین .  هذه النتائج النهائیةأمام  یفعلونه

كهیئة ناخبین، ورغم كل العصي والجزر، اعطوا .  یفعله ازاء ذلك
المجرم .  فقط من اصواتهم% ٣٨المرشحین الرسمیین للحزب الحاكم 

الجاني هو نظام یرغم البالد على طالق النظام الجماعي التعددي منذ 
 .نصف قرن مضى

ا هذه المرة، ولیس ها تساوم، مع نفسهأن ثالثا، النخبة الحاكمة، عموما، تبدو
مع القضاة فیما یتعلق أو  مع الرأي العام فیما فیما یتعلق بوسائل االعالم

.  ات، تقایض نفسها حول توسیع نخبة الحزب الحاكم وتجدیدهانتخابباال
وهذا، لو حدث كعملیة ولیس كمجرد حدث، وهو عقد مؤتمر الحزب الوطني 

 لى موقف الحزبسوف یؤثر ذلك ع ٢٠٠٢،١٦٥الدیموقراطي في خریف 
سوف یتضمن ذلك ایضا ادماج مزید .  جمهور الناخبین والرأي العامأمام 

دارةمن المدنیین الشباب من جیل طبقة االعمال و  ٕ البزنس تلك الطبقة التي  ا
سوف یؤثر ذلك .  یزداد عددها، وهنا یحاول جمال مبارك حمل قضیتهم

عسكریین في الجیش : یة للنظام وجهازه الحاكمساسبشكل ما على السمة األ
وفي المناصب المدنیة الهامة، والتكنوقراط في الوزارة، والبیروقراط 

في المؤسسات التنفیذیة وفي الحزب الحاكم نفسه، تركیبة من ) الموظفین(
االعیان المحلیین والعصبیات المحلیة ممثلة في إلى  كل هؤالء اضافة

                                                             
المجلة (تجربة جدیدة، الدیموقراطیة : انتخابات في الحزب الوطني الدیموقراطي: انظر جمال زهران ١٦٥

  ).١٧٤ – ١٦٩، ص ص ٢٠٠٢، خریف ٨الفصلیة الصادرة عن االهرام، رقم 
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هر بشكل اكثر وضوحا شریحة من السیاسیین المدنیین قد تظ.  البرلمان
 .خالل تلك العملیة

رغم ذلك، یقلل عامالن مشتتان من مغزى تلك التغییرات التي حدثت في 
تغییر القیادات كانت تحت . ٢٠٠٢مؤتمر الحزب الوطني في نهایة عام 

كل المعلمین الكبار الذین هیمنوا على الحزب تقریبا منذ .  مستوى القمة
یة صفوت الشریف على االخص، مع خلفیته ترق.  نشأته بقوا في مناصبهم
ه قد تم ترتیبها لتهدئة غضب المؤسسة العسكریة أن العسكریة من المحتمل

.  ي للسلطة الحقیقیة سوف یظل مصونا ال یمسساسالبناء األ أن باظهار
 .تصعید جمال مبارك، ایضا، له مدلوالت وراثیة

 الحاكم، ذلك ال یرقى مع التسلیم بكل النجاح الذي تحقق في تجدید الحزب 
ه في احسن االحوال حزبا افضل في أن . ه نجاح في تجدید النظامأن إلى

 .١٦٦نفس النظام

سوف یقدم البعض حججا بان تحسین اداء الحزب الحاكم سوف یؤثر على 
ولكن، .  مبدأیا تلك حجج تستخدم المنطق.  والنظام ككل خرى االحزاب األ

استفحال احتكار الحزب الواحد مع عملیا، هذه الحجج قد تساعد على 
یین سالماإلباستثناء  خرى التسلیم بالحالة المرضیة التي تعانیها االحزاب األ

ایضا، قد تقود التحسینات تحت نفس ).  وهم للمفارقة لیسوا حزبا شرعیا(

                                                             
وحید : انظر(یقوده جمال مبارك ) حزب المستقبل(یس حزبا جدیدا ثارت شائعات في البالد حول تأس ١٦٦

وتوجد شائعات اكبر عن انقسام ). ٢٧/٧/١٩٩٩حزب المستقبل او منظمة شباب، الوفد، : عبد المجید
  .الحزب الوطني الى حزبین
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تظل النخبة الحاكمة رافضة الغواء عدم تغییر .  اصالحإلى  الشعار الواهم
سوف یستمر الحزب .  مقدسة التي ذكرناها اعالهالمحرمات االربع ال

یبقى حزب  أن علیه.  الوطني الدیموقراطي في العمل تحت هذا السقف
وفي اتجاه معاكس، هل سوف یتصدى الحزب .  المحرمات االربع المقدسة

 :الوطني الدیموقراطي لقیادة قضیة االصالح بهذه الطریقة

o الدفاع الحماسي عن دستور جدید؟  

o هل سوف یقف جمال ام رجل جیش (الرئیس  انتخاب ضیةتبني ق
 ؟)المرشحین؟  اخر بین

o یكون شریكا في ائتالف  أن أو بتسلیم السلطة لحزب اخر
 حكومي؟

o  منافسه الحقیقي في اي(ي إسالمتأیید االعتراف القانوني بحزب 
ات نظیفة؛ هل سوف یضمن الحزب الوطني بشكل واضح انتخاب

 ؟)حتى لو خسرهاات نتخابوصریح نظافة اال

بالنسبة للبعض ما زال .  یبدو هذا مثل احالم النهار في السیاق المصري
رغم كل شيء (ه احتمال بعید ویشبه المعجزة أن هذا االحتمال قائما، رغم

).  !یكون الحزب الرأسمالي الصیني أن الحزب الشیوعي الصیني على وشك
في مصر نحن .  لیمةولكن في الوقت الحالي دعنا نضع االمور بطریقة س

  .ولیس عن اعادة بناء واعادة تشكیل.. نتكلم عن تصحیح وتحسینات
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 الخالفة واعتالء السلطة

الشعب المصري، احفاد من كانوا روادا للحضارة البشریة لمدة نحو سبعة 
حكامهم لمدة سبع سنوات فقط خالل تلك  انتخاباالف سنة مضت، تمتعوا ب

أو  لبعض حكامهم) بالتصویت في االستفتاءات(ربما استسلموا .  االلفیات
ولكن ذلك حدث من الخلف، ).  بالمظاهرات وفي الجنازات(حتى احبوهم 

لم ینتخبهم المصریون قبال، ما عدا .  تبوأ هؤالء الحكام السلطة فعال أن بعد
المجموع الكلي لعدد من الحكومات قصیرة (تلك السنوات السبع االستثناءیة 

ات نظیفة بشكل استثنائي في الفترة انتخاب ها حزب الوفد بعدالمدى التي شكل
الیونانیین (االباطرة إلى  من الفراعنة).  ١٩٥٢ حتى ١٩٢٤اللیبرالیة من 

الفاطمیین (الخلفاء إلى  )يسالماإلمبعوثي الخلیفة (الوالة إلى  )والرومان
إلى  )دبعد المیال ٩٦٩شأوها عام أن اثناء وجودهم المباشر في القاهرة التي

الذین ارسلهم (الوالة الجدد إلى  )الممالیكإلى  االیوبیین(السالطین 
حكام مصر المستقلة ذاتیا (الخدیویین والسالطین إلى  )السالطین العثمانیین

 )في مصر المستقلة في القرن العشرین(الملوك إلى  )تحت الوصایة التركیة
الرؤوساء /ضباط ال: مبارك -السادات  -ناصر  -نجیب (الرؤساء إلى 

ها نفس القصة الطویلة على خط مستقیم لرؤوس أن ،)االربعة حتى الیوم
رؤساء وزارة ایضا غیر إلى  اضافة(دولة غیر منتخبین بشكل حصري 

المصریون رئیسهم الول مرة في  هل سوف ینتخب).  منتخبین تقریبا
وف هل سأو   تاریخهم في هذا الوقت المبكر من القرن الواحد وعشرین؟

ه سیظل محفورا بتقلید أن أو  مرحلة الحقة في هذا القرن؟إلى  یؤجل ذلك
 استمر الالف السنین؟
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قلة داخل وخارج مصر هي المعنیة  أن وحیث.  ال حاجة للتكهنات هنا
وربما البعض لدیه   من؟: ولكن كل شخص متشوق لمعرفة  كیف؟: بسؤال
 لماذا؟: یسأل أن ترف

بشكل تحلیلي اكثر من حلها بضرب من ضروب تلك االسئلة یمكن اجابتها 
 .التخمینات

ستكون االجابة " كیف یحصل المصریون على رأس لدولتهم"بالنسبة لسؤال 
 .سؤالإلى  جاهزة ال تحتاج

طوال !) ؟(كما فعلوا ویفعلون !) او ال ینتخبونها؟(انهم ال ینتخبونه 
الطویل تلك التي  المنحنیات البیانیة الصاعدة والهابطة التي ترسم تاریخهم

هم یرضخون لمرشح اغلبیة الثلثان البرلمانیة مع استفتاء أن . ذكرناها اعاله
دع جانبا الحصیلة (لهذا الحد، هم لم یقولوا ابدا ال .  نعمأو  علیه بال

لذا، ما سوف یحدث في المرة ).  مراكز االقتراعإلى  الحقیقیة لمن ذهب
ثم، .  م االحتفالیة قبل وبعد االستفتاءتاج للمراسأن القادمة سوف یكون اعادة

سوف تجري طقوس التمجید الروتینیة للرابح، كائنا من كان، في وسائل 
یصنعوا منه  أن ان لم یكن بطال آخر في حرب اكتوبر، علیهم(االعالم 

مقاالت الصحف التي تمجد القادم ).  بطال للشباب مثال: بطال لشيء اخر
االوفیاء مسبقا، في الوقت الضائع تاركین  الجدید ربما یجهزها الصحفیون

هذا الكالم لیس جلدا .  یأتي أن اسم القادم الجدید فارغا لیمألوه به بعد
 .ه قراءة من التجارب السابقةأن ...للذات 
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سنة، سؤال من اذا سوف  ٢٢الرئیس مبارك لم یعین له نائبا لمدة  أن وحیث
سؤال لماذا .  رفة االجابةیكون الرئیس یطرحه الناس في تشوق شدید لمع

شخصا ما بعینه هو سؤال تابع مباشرة لسؤال من؟، حتى یعرفون اسمه 
لالجابة على هذین .  وخلفیته والسلطة الحقیقیة التي اتت به لمنصب القمة

 .السؤالین المنسوجین معا دعنا نراجع بعض فصول المسرحیة

واعتالء سلطة ، هناك اربعة اطراف فیما یتعلق بقضیة خالفة موضوعیا
 :هم یأتون بالترتیب التاليأن . ثالثة العبین ومتفرج واحد: الرئاسة في مصر

o  ،الرئیس مبارك نفسه، على نحو خاص، والنخبة الحاكمة حوله
 .عموما

o  كونها قلب النخب الحاكمة -المؤسسة العسكریة، على االخص. 

o  ح كونها القوة العظمى الوحیدة ذات المصال -الوالیات المتحدة
المشتبكة في مصر، خصوصا في ظل حربها الحالیة على 

وبدرجة اقل العبین دولیین اخرین مثل االتحاد ( رهاباإل
، القوى االقلیمیة واسرائیل أخرى االوروبي و، بدرجة اوسع مرة 

 ).في المقدمة
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o وهذا یتضمن نخبة المعارضة !  (المتفرج: الشعب المصري
 ١٦٧).ور المعلقینالسیاسیة والفكریة، الذین یلعبون د

وهم یأتون .  اثنان ممكنان واثنان محتمالن: ، هناك اربعة مرشحینوذاتیا
 :في الترتیب التالي

o  وال غرابة(الرئیس مبارك نفسه یظل في السلطة لفترة خامسة ...
مكث بورقیبة في السلطة بتونس وهو ... للسلطة غوایتها القویة

 ).في الثمانینات رغم الشیخوخة واعتالل الصحة

o  یكون رجال  أن یجب(نائب رئیس جمهوریة یعین في اخر لحظة
السادات لم یستطع تعیین مدنیا في هذا .  عسكریا في تلك الحالة

ه كان قد بدأ في اختزال سلطة العسكریین في أن المنصب رغم
النظام السیاسي؛ مبارك هو الذي اعاد ادخال تلك السمة 

 ).أخرى العسكریة الممیزة للنظام السیاسي مرة 

                                                             
؛ ابراهیم ٢٧/٤/٢٠٠٠مصر وازمة النظام الجمهوري، الحیاة، : انور عبد الملك: انظر مثال ١٦٧

نائب الرئیس : ؛ على سعید ونها البهنساوي١٣/٧/٢٠٠٠من یأتي بعد مبارك؟، الوفد، ..ولكن: شدروی
نشر احد الشباب كتابا، اجرى فیه حوارا مع تسعة مثقفین وسیاسیین من .  ٨/٤/٢٠٠١الغائب، العربي، 

 . ٢٠٠١من یحكم مصر بعد مبارك؟، القاهرة، : محمد فخري: مختلف االطیاف، حول هذه القضیة
العربي، (مصر یجب ان تصبح اما ملكیة دستوریة : انظر ایضا تعلیقاتنا حتى یتحقق االنسجام

او ان تظل جمهوریة رئیسها ینتخبه شعبه مباشرة في انتخابات بین مرشحین متعددین، ) ١٨/٦/٢٠٠٠
ساس على االقل لالحتفاظ بالواجهة التي استطاعت ایران االحتفاظ بها، أي، حتى ولو لم تكن على ا

  ).٢٠٠٢معرض القاهرة الدولي للكتاب، ینایر (مبدأ االمة واحترامها 
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o رجال عسكریا تقترحه قیادة : بعد رحیل مبارك ودون نائب للرئیس
الجیش ویرتضي به البرلمان والحزب الحاكم وكل شخص اخر 

 رئیس االركانأو  وزیر الدفاع،: یكون أن من الممكن. في النظام
احد قادة االسلحة الرئیسیة في الجیش، خصوصا قائد سالح أو 

لو اختلف .  البحریة واالستخباراتمع شمول القوات .  الطیران
فسهم، سوف یفضلون في هذه الحالة المحافظة أن قواد الجیش بین

على وحدة الجیش باالصرار على سیاسي مدني له خلفیة 
في تلك الحالة سوف یكون شخصیة قیادیة من الحزب .  عسكریة

هناك شخصیتان معروفتان تمتلكان تلك .  الوطني الدیموقراطي
صفوت الشریف، السكرتیر العام للحزب الوطني : المؤهالت

 .الدیموقراطي، وزكریا عزمي، السكرتیر العام للرئاسة

o  سیاسي مدني صرف یرشحه الحزب الوطني مع موافقة ضمنیة
یكونوا جزءا من هذا  أن حرس الرئیس یجب.  من الجیش

االجماع ولكن دون الحق في منع مدني الول مرة من دخول 
تكون بشكل اولي  أن اجهزة االستخبارات یجب.  القصر الرئاسي

التفاعالت بین عالقاتها  إدارةحاضرة في هذا االجماع وتقوم ب
  .المدنیة والعسكریة

بفحص مزید من االحتماالت في االحتمال االخیر لمدني یعتلي سدة الرئاسة 
اقوى المرشحین هو جمال مبارك  أن الول مرة في مصر، من الواضح

اذا لم یكن مثل هذا .  یتم برضاء الجیش أن ك یجبولكن ذل.  نفسه
الرضاء موجودا لن یتمكن جمال مبارك من اعتالء الرئاسة، اذا لم یكن 
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ابنه، لیس بمجرد تركه أمام  یوسع مبارك االفاق.  نائبا لرئیس عسكري
یرتفع سریعا في الحیاة العامة وفي قیادة الحزب الحاكم، ولكن ایضا بعدم 

هذا هو المنطق وراء ترك منصب نائب الرئیس .  فرضه على الجیش
 .  بقراره السیاديأو  ما زالت الرئاسة في مصر امتیازا للجیش.  فارغا

نا ال نعرف ما یدور في عقول الشخصیات أن التحلیالتأمام  المشكلة
.  نا نعرف ونرى ما یفعله الرئیس مبارك وابنهأن القیادیة في الجیش، رغم

 ولكنه ال یستطیع.  المر الواقع توا بجوار والده المسنفجمال هو الرئیس با
بالنسبة .  یقبل بهأو  یكون الرئیس الشرعي اال اذا كان الجیش یرید ذلك أن

وایضا افسح .  للرئیس مبارك، فقد فعل ما بوسعه لتدریب ابنه وترقیته
الطریق امامه بازالة منافسیه المدنیین مثل عمرو موسى صاحب الشعبیة، 

وضعه في المنصب المرموق كسكرتیر عام جامعة الدول العربیة،  والذي
بكلمة، .  ولكنه المنصب البعید عن نواة النخبة القائمة بالخدمة في السلطة

 الثكناتورفاق /بالنسبة لرفاق السالح: ترك مبارك الباب مواربا في طریقین
ي حصل االبن االكبر الذاآلن  قلیال ما یذكر(بالنسبة البنه االصغر أو 

).  على ترقیته في البزنس ولیس في السیاسة، وان كان بواسطة السیاسة
یفتح الباب على مصراعیه حتى نهایة الدقیقة االخیرة في مدة  أن یستطیع

رئاسته االخیرة ویقرر لحظة مواتیة لیسأل البرلمان عن تسمیة مرشح جدید 
المعبد ما یرونه  ربما تقریبا سوف یفعل كهنة.  بینما هو ما یزال في الحكم

قائد (كیف سیبیع مبارك .  یحركون اسرابا لترشیح ابنه: بالطریقة السوریة
بوتن /هذه البضاعة ماركة یلتسن) الطائرات القاذفة ذو التدریب الروسي

، المحللون أخرى مرة   ؟)الكهنة العسكریین(المسجلة لكهنة المعبد االخرین 
 .ن المتآمرینال یعرفون ماذا یدور في عقول السیاسیی
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ما یهم مبارك في النهایة هو عدم تجریم حكمه بعد رحیله، بمعنى االحتفاظ 
العموالت، الصفقات المتبادلة، الفساد، التعذیب، التزویر : بالملفات مغلقة

كشریك في أو  یضمن ذلك بواسطة ابنه كخلیفة للرئیس أن یمكن.  الخ
بواسطة زمیل سالح  یؤمن ذلك ایضا أن ویمكن.  الحكم بعد رحیل ابیه

 .ها الوراثة على اي حالةأن . كرئیس مع ضغط قلیل بفتح الملفات

تكون  أن لو كانت هناك حاجة لغطاء في ایة حالة منهما من الممكن
كال الطرفان في هذه الروایة .  الوالیات المتحدة وتفضیالتها هي الغطاء

الجیش هو الضامن : المصریة لدیهما كروت طیبة لیلعبوا بها مع االمریكیین
وجمال ... النهائي لالستقرار في مصر والمنطقة، وهو ما یریده االمریكیون

تم تسویقه بشكل حسن لالمریكیین كمدني شاب متحمس من طبقة رجال 
االعمال الحدیثة برؤاها العولمیة والبزنس الخاص به موجود في الوالیات 

قد یكون الوصفة  تركیبة من مزیج یتكون من كالهما.  المتحدة نفسها
ربما یقترح االمریكیین ایضا مدني مصري .  االمریكیة المفضلة لمصر

امریكي الجنسیة مثل الدكتور احمد زویل، العالم البارز صاحب الشعبیة 
لو، افتراضیا، اصر .  الجماهیریة في البالد بسبب حصوله على جائزة نوبل

د من المرشحین فیها، ات الرئاسیة مع ترشیح عدنتخاباالمریكیون على اال
سوف یشرف على هذه العملیة رئیس .  ربما یتطلب هذا تعدیال دستوریا

ربما یكون هذا الرئیس هو رئیس مجلس الشعب في منصب .  مكلف بذلك
ربما یأتي اتفاق من وراء الستار بشخصیة أو  . منتدب له كرئیس مؤقت

سیاسي  تلك الشخصیة سوف تكون.  كرئیس مؤقت لفترة قصیرة أخرى 
نائب رئیس الحزب (مثال الدكتور مصطفى خلیل .  كبیر من الشیوخ
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السكرتیر العام السابق (حتى الدكتور بطرس غالي أو  )الوطني السابق
 !الیس االمر كله فرضیات في افتراضات  لما ال؟).  لالمم المتحدة

 ال یهم من سیكون الرئیس القادم لمصر، ج االول ام ج الثاني ام ج الثالث
حتى مالك، تظل الحقیقة أو  ).الجواد الرابح في السباقأو  جمالأو  جنرال(

نظام مصر السیاسي هو نظام مریض ویتطلب وصفة موسعة  أن هي
اختزلها النظام  أن ، في غیاب امة منذ١٦٨یفوت االوان أن وفعالة لشفائه قبل

مجرد متفرج یتلهى بالفرجة على مصیره، وغیاب نخبة إلى  السیاسي
ثنان غیر النظام اقراطیة عصریة بدیلة، یبقى في مصر العبان اخیران دیمو 

المعركة الكوكبیة بین هاتین القوتین .  العم سامأو  سالماإل: امالذي یتلبسه
ربما تطبع بطابعها السیاسات الداخلیة في مصر بسمات اكثر من االسلمة 

في المنطقة هذا االستقطاب ربما یعطي النظام القائم، كوسیط .  مركةواأل
ولكن ذلك سوف یكون قرص االسبرین .  الوسط، نفسا للبقاء على قید الحیاة

ِ سبتمبر ولكنه لن یُ  ١١لما بعد  على المدى .  ي من المرض االصليشف
  .یكون الشعب المصري نفسه أن الطویل، الطبیب الشافي یجب

                                                             
الحكم في .  تحت غطاء الدیموقراطیة: ماي قاسم: انظر القسم الخاص بفترة ما بعد مبارك في كتاب ١٦٨

 .١٨٣- ١٧٨، ص ص ١٩٩٩مصر المعاصرة، لندن، ایثاكا، 
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 قضية األجيال، تحدي الشباب المصري عبر قرنين

  

، عن دار ٢٠٠٣عام " قضیة األجیال"احمد عبد اهللا،  صدر كتاب الدكتور
المحروسة وهو الكتاب قبل األخیر من سلسلة مؤلفاته التي أسهم بها في 

   .٢٠٠٥افقته في مكتبة األسرة، عام المطبعة العربیة، وأعید نشره دون مو 

یكتسب أهمیة الذي هذا الكتاب من كتب الدكتور احمد عبد اهللا  أن أما
حیح، لیس لنقص الدراسات المثیلة في المكتبة العربیة وفقط، خاصة فهذا ص

ولكن ألن هذا الكتاب یطرح قضیة مصیریة وهامة تتعلق بمستقبل األمة 
ففي أول سطر من تصدیر الكاتب .  المصریة كلها ولیس شبابها وحده

صیاغة مشروع مواجهة المستقبل "لكتابه یحدد القضیة بأنها تتعلق بـ 
المستقبل القریب یدق األبواب بإلحاح مؤذنا بمنعطف خصوصا إذا كان 

  ..."متمیز في التاریخ البشري

وفي نظر الكاتب تصبح مسئولیة صیاغة هذا المشروع مسئولیة متعددة 
وأیضا مسئولیة " حكم"المستویات، فردیة لكل وطني قادر ومسئولیة 

ه ككل بالنسبة للبلد ومواطنی’ مسئولیة مجتمعیة‘وفي األخیر " معارضة"
سیقبضون ثمن جمیع التوجهات أیا أو  هؤالء هم الذین سیدفعون أن باعتبار"

  ".  كانت مساراتها رشیدة أم عمیاء
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فهم التحدیات التي یطرحها هذا .."ویصبح المطلوب في نظر المؤلف هو
المستقبل وطبیعة العصر الجدید ثم تفهم تكوین الجیل الذي یقف مباشرة 

  ".ه یلزم إعداده بهاأن أو لدیه عدة الدخول على بابهما وما إذا كان

تكون هذه المهمة مهمة  أن من المفترض أن وحتى یتم ذلك یرى المؤلف
جیل "باالشتراك مع " جیل اإلمداد والتموین"جیلین، الجیل األكبر هو 

نفسه، شریطة وجود اإلحساس المشترك بالمسئولیة وشریطة حسن " المعركة
نتیجة اتساع فجوة  –ي غیاب هذین الشرطین وف.  عملیة توزیع األدوار

ومع احتكار الجیل األكبر لمقالید األمور، لن یكون على  –التفاهم بینهما 
المعركة  أن جیل المعركة سوى الصدام من اجل استخالص الممكن واعتبار

ویرجح واقع الحال في مصر .  الیاءإلى  هي معركتهم وحدهم من األلف
  .هذه سوف تكون هي الصورة أن كما كان یراه الكاتب

لم یستغرق االستعراض األكادیمي ألفكار علم األجیال النظریة كثیرا من 
  : فالجیل علمیا.  متن الكتاب

... ال یمثل وحدة بیولوجیة متعلقة بعدد سنوات عمر اإلنسان"
فالجانب العمري هو فقط احد أبعاد تحدید نقطة البدایة ونقطة النهایة 

ولكن ... یقدر عمر الجیل بربع قرن من الزمانولذلك ...لكل جیل
ظاهرة األجیال في تكونها وتعاقبها وتواصلها وصراعها وتناحرها هي 

-وحدة اجتماعیة ساسفالجیل هو باأل.. أكثر تعقیدا من هذا
التجربة االجتماعیة التاریخیة هي القاسم المشترك  أن أي... تاریخیة

هي التي تصنع وعي الجیل ] ةوتلك التجرب... [بین أبناء جیل بعینه
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من حماس أو  كما تؤثر على استعداداته النفسیة من تفاؤل وتشاؤم
حباط ٕ   ..."وا

  

  أسئلة المستقبل القريب؟

هل تهیأنا : المستقبل القریب یطرح وبشدة على األمة سؤال أن یرى الكاتب
هذا الخلفیة الكامنة وراء  أن الجدیدین؟  بل] واأللفیة[بالفكر والفعل للقرن 

أي مدى شاركنا في إلى  )١: (السؤال تتمثل أوال في سؤالین آخرین
والى أي مدى ) ٢(التفاعالت والتراكمات التي مهدت للعصر الحدیث؟ 

شاركنا في صیاغة اإلرهاصات التي دشنت العصر الجدید؟ ورغم توقع 
إجابة  أن التباین الشاسع في إجاباتنا على هذه األسئلة بین ال ونعم إال

  : ففي رأیه.  كبرى" ال"تقابلها " بنعم ثالثیة"اتب شخصیا جاءت الك

مشاركتنا في التراكمات موجودة ولكنها سارت في خط هابط بالتدریج "
.  سواء كانت مساهمة في الحضارة أم في حركة التحرر أم في التنمیة

ومشاركتنا في إرهاصات العصر الجدید محدودة بمحدودیة وزننا في 
أما .  جازنا الدیموقراطي الداخليأن لعالمي وبمحدودیةمیزان القوى ا

وفي دائرة  فرادتهیؤنا للقرن القادم فمحصور في دائرة المفكرین األ
الذین یتذكرون من وقت آلخر تأثیر بعض القرارات  فرادالسیاسیین األ

فالمستقبل یثیر لدینا قدرا من االهتمام .  على األوضاع المستقبلیة
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لفكر جماعي وال خطة قومیة وال تعبئة  أساسالفردي ولم یصبح 
  ."شعبیة

  ماذا يحمل لنا القرن الواحد وعشرين؟

ینبئ القرن الواحد وعشرین بأربعة تطورات كبرى تشكل تحدیات للفكر 
: األول.  والفعل لمن عقدوا العزم على ولوجه ككائنات وكیانات معتبرة

  .مستوى غیر مسبوقاحتداد التنافس االقتصادي بین األمم والكتل على 
وضعیة وسائل االعالم والثقافة بنفوذ اكبر لألكثر سیطرة على : الثاني

تحدي : الثالث.  وسائل االعالم العالمیة وتغلغال اوسع للثقافة المتسیدة
إعادة صیاغة المفاهیم وتغییر دالالت األلفاظ المستخدمة في تنظیم حیاة 

إقامة الدیموقراطیة واحترام : الرابع.  المجتمعات والدول ومجتمع الدول
  .حقوق اإلنسان

  حال العالم وحالنا

ما یحدث في العالم الیوم هو اتخاذ خطوات كبرى من قبل  أن یرى الكاتب
وهي خطوات أشبه .  الساعین لمواجهة التحدي باالستجابة المناسبة

بالثورات، حیث تشمل تغییرات كبیرة في النظم االقتصادیة والسیاسیة ولیس 
المطروح هو تهیؤ األمم بصورة علمیة أصبح  . رد إصالحات دیكوریةمج

لمصیرها في المستقبل وسعیها لتعبئة طاقاتها لیأتي هذا المصیر على النحو 
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الذي ترضاه ال النحو الذي تخشاه، وهو ما ال یفترض إتمامه دون مشاركة 
  .   جماعیة من الناس

وح الساریة في الشرایین الر  أن أما بالنسبة لنا في مصر فیرى الكاتب
" الماضي"المتصلبة للصراع السیاسي الراهن عندنا هي روح تتراوح بین 

وحین یمیل فرقاء الحیاة السیاسیة المصریة لتناول .  ’اللحظة العابرة"و
القضایا الكبرى فغالبا ما یتخذ األمر لدیهم شكل البحث عن األفضلیة 

القطاع العام والقطاع الخاص،  المفاضلة بین: المجردة بین المطلقات مثل
والعلمانیة،  سالماإلوالمفاضلة بین  ١٩٥٢وثورة  ١٩١٩والمفاضلة بین ثورة 

إلى  وتخطیط االنطالق منهاآلن  هذا بدال من الرصد الدقیق لما نحن فیه
ما ینبئ به لسان  أن إلى ویخلص من هذا.  وضع أفضل بصورة جماعیة

أ للدخول الواثق للقرن الواحد وعشرین مصر لم تتهی أن هواآلن  الحال حتى
عمال هیكل استجابتها لتحدیاته ٕ   .ألنها لم تقم بعد بصیاغة وا

  فماذا يا ترى يكون العمل؟

بالمعنى الوظیفي سواء في دوائر ’ غیر مسئول‘كاتب الكتاب  أن ورغم
الحكومة المختصة أم في دوائر المعارضة، لكنه یقدم تصوره لإلجابة إعالنا 

  :ة ولیس إبراء للذمة، فیقولللمسئولی

    :تواجه مهمة اإلجابة المتكاملة على هذا السؤال العریض ثالث تحدیات
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أسفل كل الدول إلى  التغییرات العالمیة السریعة التي سوف تركل .١
  .والشعوب بطیئة الحركة

اإلفالس الفكري والعجز الحركي الذي تبدیه القوى السیاسیة السائدة  .٢
  في مصر الیوم

ة القاتلة التي یفرضها على شباب مصر ذلك الجیل المحتكر األنانی .٣
المتربع عنوة على مقاعد القوة السیاسیة والمستأثر لنفسه تماما 

 بصندوق الثروة االقتصادیة

جيل مشروع أو  ،"المعركة"جيل أو  "الحرج"الجيل 
  المستقبل

یطلق الدكتور احمد عبد اهللا أوصافا عدة على الجیل المناط به صیاغة 
، وجیل "الحرج"، والجیل "المهمة"، وجیل "المعركة"جیل : مشروع المستقبل

  .الذي لم یتحدد بعد أي الكلمتین سوف تلصق به" االنكفاء"أو  "البناء"

التاریخي الواحد یتكون من جیلین - هذا الجیل االجتماعي أن یرى الكاتب
أكبر ، حیث ولد ١٩٨٢حتى  ١٩٤٦یغطیان الفترة التاریخیة من ! عمریین

 ٥٥أو  ٥٤، ودخل القرن الواحد وعشرین وعمره حوالي ١٩٤٦أبناؤه عام 
، ودخل القرن الواحد ١٩٨٢عاما؛ بینما ولد اصغر أبناء هذا الجیل عام 

ات للمرة األولى نتخابعاما تسمح له بالتصویت في اال ١٨وعشرین وعمره 
  .في حیاته وفي حیاة البلد في القرن الجدید
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الوطنیة التي حاولت  ١٩٤٦تفاضة أن هذا الجیل شهد تاریخ بدء أن ورغم
، وتاریخ نهایته شهد اغتیال ١٩١٩استكمال ما لم تستطع تحقیقه ثورة 

األحداث الفارقة التي ساهمت في تكوین هذا  أن ور السادات، إالأن الرئیس
الجیل لم تكن هذین الحدثین البارزین رغم أهمیة ما ترتب علیهما في الواقع 

األحداث الفارقة في نظر الكاتب جاءت في .  شه أبناء هذا الجیلالذي عای
، وبدء مرحلة ٦٧، أي ثورة یولیو، وهزیمة ١٩٧٤، ١٩٦٧، ١٩٥٢أعوام 

خالل هذه الفترة أثرت على وعي  أخرى مع االعتراف بأحداث .  االنفتاح
تهى معها عصر اللبرالیة أن التي ١٩٥٤ونفسیة الجیل منها أزمة مارس 

حینما اشتعلت أحاسیس العزة الوطنیة بتأمیم قناة  ١٩٥٦، وعام السیاسیة
بقوانین یولیو االشتراكیة  ١٩٦١السویس والتصدي للعدوان الثالثي، وعام 

وانتفاضتي الطلبة ضد نتائج  ١٩٦٨والتغییرات االجتماعیة األوسع، وعام 
لنفس األسباب،  ١٩٧٣و ١٩٧٢الهزیمة واالنتفاضات الطالبیة عامي 

والشعور بالقدرة على التصدي، وانتفاضة الخبز عام  ١٩٧٣كتوبر وحرب أ
تحت وطأة سیاسة االنفتاح، وأخیرا اغتیال فارس العصر الجدید عام  ١٩٧٧
١٩٨١.  

الكاتب یعترف أیضا بوجود تمایزات في الوعي والتكوین النفسي بین  أن إال
 ٣٧ بعرض(عاما  ١٨إلى  عاما ٥٥ه ما بین أفرادأبناء جیل یمتد عمر 

ما " شهادة"، طبقا لمستوى تعرضهما للحدث إما )عاما ٕ ، ولكن تلك "میراثا"وا
فارق في الدرجة ال یمنع الوحدة النسبیة للوعي  أساسالتمایزات في رأیه 

ن سمح هذا الفارق باختالف ردود  ٕ والتكوین النفسي ألبناء الجیل الواحد وا
  .أفعالهم إزاء األحداث
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ثر تلك األحداث على هذا الجیل وما ویستعرض الكاتب بشكل مكثف ا
حرقة " (مشروخا"/"محروقا"مارسه جیل الكبار علیه لیصبح في النهایة جیال 

غیاب وجودهم في مواقع المسئولیة العلیا " (مخنوقا/"و) ٦٧وشرخ هزیمة 
أو  والوسیطة في الحكومة والقطاع العام والخاص واألحزاب السیاسیة

) الجیلأمام  االقتصادیة والسیاسیة "المادیة"باختصار ضیق الفرصة 
ضعف الثقافة والعلم والمهارة (ذو معایب كثیرة / غیر منتمي / مقسوما/و

).  رهابظواهر العنف واإل –المهنیة والتعصب الفكري والتطرف السلوكي 
یكون جیل الخالص المتحمل  أن هل یستطیع هذا الجیل: ویبقى السؤال

  د وعصر جدید؟قرن جدیإلى  لمسئولیة دخول بلده

  :ویقدم مبرراته.  رغم كل ذلك"... بنعم"یجیب الكاتب على هذا السؤال 

الجیل .. الجیل أي اختیار آخرأمام  لیس: سبب موضوعي ذاتي .١
ه مالقون ربهم یوما في تتابع أفراد أن األكبر جیل مدبر والبد

  .متسارع بفعل حقائق البیولوجیا
قد قاربت على  صنابیر تسریب طاقات الجیل: سبب موضوعي .٢

أمام  باب الهجرة یضیق وسفن ابن زیاد تحترق ولیس. االنغالق
  .االحتراق داخلهاأو  الجیل سوى حل مشاكل البالد

سواء : بعض أبناء هذا الجیل قد شب عن الطوق: سبب ذاتي .٣
فمنهم من نضج .  من هاجر ثم عاد لیبقىأو  من رفض الهجرة

أو  كادیمیا عالیا داخلفي الفكر خصوصا من تلقى منهم تدریبا أ
بدأ نشاطه  أن ومنهم من نضج في الحركة بعد.  خارج البلد



١٤١ 

 

مؤمنا (متشدد في السلوك أو  دوجمائیاأو  السیاسي دیماجوجیا
  .ثم عركتهم التجارب فأنضجتهم) لجأ إلیهأو  بالعنف

نما تكون "ال"أم " نعم"لكن إجابة السؤال لم تكتمل ولن تكتمل بكلمة  ٕ ، وا
  .فعل اإلسهام في رسم رتوش مشروع الجیلاإلجابة ب

  خارطة الطريق

إلى  یرسم الكاتب في نهایة كتابه خارطة طریق تحدد معالم درب الولوج
المستقبل واالستجابة لتحدیات القرن الواحد وعشرین، لیس إبراءا لذمته ولكن 

  .تحمال لمسئولیته كما قال باعتباره فردا مفكرا وطنیا منتمیا

ي تاریخ مصر أربعة مشروعات متمیزة بینها ما صنع فالمؤلف یرى ف
المشروع اللیبرالي، : الحداد، لكنها تتفق في كونها إرث األجیال السابقة

بالدقة المشروع االشتراكي أو  ي، والمشروع االشتراكيسالماإلوالمشروع 
االشتراكي أو  أو بالدقة الناصري(الشیوعي، والمشروع القومي أو  الماركسي
  ).الناصري

وبعد مناقشة موجزة بل وخاطفة من وجهة نظره لنشأة وأفكار وممیزات كل 
ه یغلب على أن إلى مشروع وجوانبه السلبیة یخلص الدكتور أحمد عبد اهللا

فكر هذه المشروعات جمیعها قدر من السلفیة والنصوصیة والتغني بأمجاد 
نصارها ولكن هذه المشروعات متواجدة من الناحیة الفكریة وأ.  الماضي

بعض هؤالء األنصار قد تعرض  أن بل.  متواجدون من الناحیة العملیة



١٤٢ 

 

هذه المشروعات قد  أن یتنازل عن رایته، بل أن للكثیر من المحن دون
 تقدیرإلى  ویخلص المؤلف.  تلكأو  جذبت إلیها أجیال الشباب بهذه الدرجة

نسبیا للجیل ي هو األكثر جذبا سالماإلالمشروع  أن الصورة الحالیة هي أن
الصغیر من أبناء الصفوة السیاسیة النشطة، بینما المشروع اللیبرالي هو 
األضعف جذبا، وبین هذا وذاك یقف مشروعا الیسار االشتراكي والقومي 

  ).الناصري(

نها "مستقبلیة"أكثر منها مشروعات " سلفیة"هذه مشروعات  أن لكن یبقى ٕ ، وا
فهل ".  الجیل األصغر"روعات أكثر منها مش" الجیل األكبر"مشروعات 

أو  یقدم مشروعا آخر أن "الشاب"الجیل أو  "الحرج"یستطیع الجیل 
أكثر ارتباطا بتجربته وعقلیته ووجدانه، وأكثر مستقبلیة  أخرى مشروعات 

  .وأكثر تعبیرا عن تحمله لمسئولیته التاریخیة عن هذا المستقبل

  :على ثالثة مستویات" نعم"یجیب الكاتب 

تحتفظ العناصر الشابة في كل مشروع باسم مشروعها، وان ترفع  أن :أوال
تعتبر نفسها مسئولة  أن نفس رایته، وان تبقى داخل إطاره العام، على

من المشروع أكثر مالئمة للحاضر " حدیثة"تاریخیا عن تقدیم نسخة 
  .والمستقبل وفیها مالمح اجتهاد هذا الجیل

ن " كجیل واحد"معاملة نفسها إلى  تسعى هذه العناصر الشابة أن :ثانیا ٕ وا
" لغة مشتركة"أي تعتبر نفسها مسئولة عن إیجاد . اختلفت مشروعاتها

  .للتخاطب والتصارع والتفاهم بین أصحاب مختلف المشروعات



١٤٣ 

 

تحدیان كبیران إلثبات جدارة هذا الجیل من " ثانیا"و" أوال"یرى الكاتب في 
إخفاق الوطن والجیل معا في  أو عدمه، وعلیهما یتوقف الكثیر من نجاح

  .مواجهة تحدي المستقبل

فهذا المستوى الثالث ألداء الجیل الحرج فهو مستوى أعلى وأعقد : ثالثاأما 
، مشروع أكثر استیعابا "مشروع جدید"ه مستوى صنع أن . وأكثر تحدیا

صفة  أن یرى الكاتب.  لتجربة األمة وتراثها وحقائق العالم الذي نعیش فیه
ا من قدرة أصحابه أساسجدارة المشروع ألن یكون جدیدا تنبع أو  الجدید
بتعبیر الشیخ رفاعة الطهطاوي، " تخلیص اإلبریز"أو  "التلخیص"على 

ویقصد بها القدرة على هضم مجمل تراث األمة وتجربتها التاریخیة ثم 
استخالصهم من ذلك العناصر التي ستوضع في بوتقة التفاعل مع حقائق 

  العصر 

  ؤال األخيرالس

یأتي في نهایة الكتاب آخر أسئلة الكاتب من سلسلة األسئلة التي وجهها 
في مصر في القرن الواحد وعشرین " الجیل الحرج"هل یقدم : إلینا ولنفسه

  على قبول هذا التحدي؟

 

 


